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دعوة للتفكري والتاأمل

اإننا نعي�ش 

فى عامل من 

�سنع اخلالق 

�سخره لنا واأمرنا 

بتعمريه فهيا بنا فى 

جولة بني ظواهره الطبيعية 

وح�ساراته االإن�سانية لنكت�سف 

اأ�سراره وعجائبه التى ال تنتهى.



تقدمي

اأبناءنا الأعزاء طالب وطالبات ال�ضف الأول الإعدادى ، هيا بنا مًعا فى رحلة عرب الف�ضاء 

من خالل كتاب الدرا�ضات الجتماعية نتعرف فيها العديد من الظواهر الكونية ، ورحلة اأخرى 

عرب الأر�ض نتعرف فيها �ضكل الأر�ض واأبعادها وظاهرة الليل والنهار وف�ضول ال�ضنة ون�ضاأة 

، �ضنعه اخلالق  تنتهى  ل  اأ�ضراره   ، نعي�ض فى عامل  اأننا  لندرك من خاللهما  واملياه  الياب�ض 

و�ضخره لنا واأمرنا بتعمريه ل اإف�ضاده وتدمريه .

ا فى تاريخ وح�ضارة م�ضر القدمية نتعرف فيها  تاريخهم واإجنازاتهم فى املجالت  كما نتجول اأي�ضً

ال�ضيا�ضية والدينية والقت�ضادية لندرك اأن احل�ضارة امل�ضرية القدمية قد قامت على اأكتاف اأجدادنا 

القدماء بالعلم  والعمل ل باجلهل  والك�ضل فنعتز مبا قدموا للب�ضرية من اإجنازات .

وقد راعينا فى هذا الكتاب :

●الهتمام باجلانب الوجدانى املتمثل فى  تقديرك لعظمة اهلل فى تنوع الظواهر اجلغرافية  من 

حولك ، وتقديرك  جلهود  امل�ضرى  القدمي  فى  قيام  ح�ضارته .

● الهتمام باملهارات العقلية املختلفة  كالتف�ضري  وال�ضتنتاج  وا�ضتخال�ض  الدرو�ض  امل�ضتفادة .  

● ب�ضاطة و�ضهولة اللغة وحداثة املعلومات والبيانات الواردة بالكتاب .

● م�ضاركتك الإيجابية والفعالة فى العملية التعليمية .

واملوظفة  باألوان جذابة  املعرو�ضة  واخلرائط  والأ�ضكال  الر�ضوم  من  العديد  الكتاب  يت�ضمن 

والجتاهات  املهارات  من  العديد  واكت�ضاب  العلمية  املادة  فهم  على  لت�ضاعدك  فعال  ب�ضكل 

والقيم من خاللها .

كما ي�ضاحب هذا الكتاب ،كتاب اأن�ضطة  وتدريبات مل�ضاعدتك على تطبيق ما تعلمت واكت�ضاب 

العديد من املهارات.

املعارف  الكتاب من  فى هذا  لك  قدمنا  قد  نكون  اأن  وجلَّ  عزَّ  ونرجو من اهلل  ناأمل  واأخرًيا 

واملهارات والجتاهات والقيم ما ي�ضاعدك على اأن تكون مواطًنا �ضاحًلا مل�ضرنا احلبيبة . 

واهلل من وراء الق�سد وهو يهدى ال�سبيل .

املوؤلفون   
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رحلة عبر الف�ضاء

1
  الف�سل الدرا�سى الأول

بنهاية هذه �لوحدة ينبغى �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

مييز بني �أنو�ع �ملجر�ت .

يقارن بني �لكو�كب �لد�خلية و�خلارجية .

يف�سر �أ�سباب وجود حياة على كوكب �لأر�ض .

يحدد �أ�سباب �سهرة كوكب �ملريخ بالكوكب �لأحمر.

يالحظ بع�ض �لظو�هر �لكونية .

ي�ستخدم طرق �لتمثيل �جلغر�فية لتو�سيح �لظاهر�ت �لفلكية بر�سم �لأ�سكال وت�سميم 

�لنماذج .

ي�سف بع�ض �لظو�هر �لكونية با�ستخد�م �خلر�ئط �لذهنية مثل �ملجموعة �ل�سم�سية.

يقدر عظمة �هلل فىخلق �لكون .

درو�س الوحدة

ٌة �لدر�ض �لأول : َظَو�ِهُر َكْوِنيَّ

ُة ْم�ِسيَّ ُموَعُتَنا �ل�سَّ �لدر�ض �لثانى : َمْ

اأهداف الوحدة

  بنهاية هذه �لوحدة يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• مييز بني �أنو�ع �ملجر�ت .
• يقارن بني �لكو�كب �لد�خلية و�خلارجية .

• يف�سر �أ�سباب وجود حياة على كوكب �لأر�ض .
• يحدد �أ�سباب ت�سمية كوكب �ملريخ بالكوكب �لأحمر.

• يالحظ بع�ض �لظو�هر �لكونية .
• ي�ستخدم طرق �لتمثيل �جلغر�فية لتو�سيح �لظاهر�ت �لفلكية بر�سم �لأ�سكال وت�سميم �لنماذج .

• ي�سف بع�ض �لظو�هر �لكونية با�ستخد�م �خلر�ئط �لذهنية مثل �ملجموعة �ل�سم�سية.
• يقدر عظمة �هلل فىخلق �لكون .

درو�س الوحدة

�لدر�ض �لأول : َظَو�ِهُر َكْوِنيٌَّة.

ْم�ِسيَُّة. ُموَعُتَنا �ل�سَّ �لدر�ض �لثانى : َمْ

اأهداف الوحدة

رحلة عبر الف�ضاء



2

الوحدة الأولى

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

ٌة   ُر َكـــــْوِنــــــيَّ ـِ  َظـــَواهـــ

يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�ض �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يفرق بين النجوم و الكواكب
• يف�سر كيفية ن�س�أة المجموعة ال�سم�سية .

• يميز بين اأنواع المجرات .
• يق�رن بين ال�سهب والني�زك .

• يتعرف خ�س�ئ�ض بع�ض الأج�س�م الكونية .
• يقدر عظمة اهلل فىخلق الكون .

اأهداف

 الدر�س 

الق�ضايا املت�ضمنة 

• العولمة .

الدر�س الأول

َف َمَظ�هِر 
َّ
ِر فيِه ِلَنتَعر دبُّ َعِزيِزى التِّْلِميُذ، َعِزيِزتى التِّْلِميُذة ، َلقْد َخلَق اهلُل َهَذا الَكْوَن َواأَمرَن� ِب�لتَّ

ُقدَرِته.

َف فيَه� اأ�ْسَراِر وَعَج�ئِب َهذا الَكْوِن.
َّ
�ِء ِلَنتَعر ىِفى ِرْحَلٍة َعبَر الَف�سَ � ِبن� َنَم�سِ  َفهيَّ

ٍة ، َم�َذا ُيْمِكُن  �ِئيَّ َكَبٍة َف�سَ
ْ
َمر

ْ
َك َمَعَن� ِفى نَّ

ْل اأَ َتَخيَّ

�ِء ؟ اأَْن ُت�َس�ِهَد ِفى اْلَف�سَ

يَئًة  ُم�سِ اْلَحْجِم  َكِبيَرَة  اأَْج�َس�ًم   : النجوم   -1

اأَْلَواُنَه�  ْوًءا َوَحَراَرًة َوَتْخَتِلُف  َجًة ُت�ِسعُّ �سَ َوُمَتَوهِّ

َح�ْسَب َدَرَجِة َحَراَرِتَه� َف�أَقلَُّه� َحَراَرًة َيُكوُن َلْوُنَه� 

ُن  ْكَثُرَه� َحَراَرًة َيُكوُن َلْوُنَه� اأَْزَرَق َوَتَتَكوَّ اأَْحَمَر َواأَ

ٍة . ِمْن َمَوادَّ َغ�ِزيَّ

َفَما اأَْقَرُب النُُّجوِم اإَلْيَنا ؟

ْوِء َواْلَحَراَرِة . َن� ِب�ل�سَّ ُجوِم اإَِلْين� ، َوُهَو الَِّذى ُيِمدُّ ْم�ِض َفُهَو اأَْقَرُب النُّ ُه َنْجُم ال�سَّ اإِنَّ

 � ِغيَرًة ِن�ْسِبيًّ 2- الكواكب : عب�رة عن  اأَْج�َس�ًم �سَ

ْوَءَه�  ْوًءا  اأَْو َحَراَرًة َوَت�ْسَتِمدُّ �سَ ُمْعِتَمًة َوَل ُت�ِسعُّ �سَ

ُجوِم ، - َفِمْن اأَْيَن َي�ْسَتِمدُّ َكْوَكُب  َوَحَراَرَتَه� ِمَن النُّ

ْوَءُه َوَحَراَرَتُه ؟ - َوَتُدوُر َهِذِه اْلَكَواِكُب  �ِض �سَ
ْ
الأَر

�ِوىَّ . ْكَل اْلَبْي�سَ ِفى َمَداَراٍت ُمَحدََّدٍة ، َت�أُْخُذ ال�سَّ

�شكل )1(

يعتقد العلم�ء 

اأنهم ل يعرفون 

من الكون اإل 

10٪ فقط. اأم� 

الق�سم الب�قى 

منه فهو ينتظر 

من ي�ستك�سفه.

�شكل )2(
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ِة . َغُر َحْجًم� ِمْنَه� َوَتْرَتِبُط َمَعَه� ِب�ْلَج�ِذِبيَّ 3- الأقمار : اأَْج�َس�ٌم ُمْعِتَمٌة َتُدوُر َحْوَل اْلَكَواِكِب وهى  اأَ�سْ

َواإذا ك�نِت الأقم�ُر اأج�س�ًم� ُمعتمًة.  فما َم�شدُر �شوِء القمِر؟

َع�ٍت ُمْخَتِلَفِة الأَْحَج�ِم َوالأَ�ْسَك�ِل َوالأَْنَواِع   ُجوِم ِفى َتَجمُّ  4- المجرات: وهى عب�رة عن َعَدًد ِمَن النُّ

ُل َبْيَنَه� َم�َس�َف�ٌت َكِبيَرٌة . ُجوِم الَِّتى َيْف�سِ َوَتْحَتِوى ُكلٌّ ِمْنَه� َعَلى اْلَماَلِييَن ِمَن النُّ

اِت.
َّ
َف بع�ض اأَْنَواِع اْلَمَجر

َّ
 لتَتَعر

َ
�ِلى ْكَل التَّ َلِحِظ ال�سَّ

اأنواع المجرات

مجرة بي�شاويةمجرة حلزونيةمجرة غير منتظمة

ُجوِم  �نِة اأِو الدَّرِب اللَّبِنى ِمْن َعدٍد َكبيرٍ ِمَن النُّ ِة التِّبَّ َوَتَتكوُن َمجرُتَن� الَّتى ُتْعرُف ِبَمَجرِة �ِسكَّ

و تنتمي اإلى النوع الحلزونى .

َلِحْظ َوَتَعلَّْم:

اأَْج�َس�ٍم  ِمْن  َه�ِئلٌة  مجموعة  ال�شدم:    -5

َم�ِء َعَلى �َسْكِل �َسَح�َبٍة 
َّ
ٍة َتْظَهُر ِفى ال�س َغ�ِزيَّ

نتيجة  تَه�  َغ�ِلِبيَّ ِفى  َتْن�َس�أُ  اْلُغَب�ِر  ِمَن 

اْنِفَج�ر الُنُجوٍم . 

َكِبيَرُة  ْلَبٌة  �سُ اأَْج�����َس���ٌم  النيازك:   -6

اْحِتَك�ِكَه�  ِعْنَد   � ُجْزِئيًّ َتْحَتِرُق  اْلَحْجِم 

َتَت�َس�َقَط  اأَْن  َوُيْمِكُن  اْلَجوِّىِّ  ِب�ْلِغاَلِف 

�ِض . َوُتْعَتبُر 
ْ
ح الأَر ِمْنَه� اأَْجَزاٌء َعَلى �َسْطِ

ِة الَِّتى  �ِئيَّ ْوَع اْلَوِحيَد ِمَن الأَْج�َس�ِم اْلَف�سَ النَّ

�ِض .
ْ
ُل اإَِلى الأَر َت�سِ

�أن مجرتنا �سميت ب�سكة �لتبانة لأنها ت�سبه 

�لتبن �لمت�ساقط في �لطريق ، وبالدرب �للبني 

لأنها ت�سبه �للبن �لم�سكوب.

َهْل َتْعلُم...؟

�شكل )3(

�شكل )4(
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ْلَبًة  ًة �سُ 7- ال�شهب : اأَْج�َس�ًم� �َسَم�ويَّ

�ِء  الَف�سَ ِفى  َت�ْسَبُح  اْلَحْجِم  ِغيَرَة  �سَ

اْحِتَك�ِكَه�  َوِع��ْن��َد  ْم�ِض،  ال�سَّ َح���ْوَل 

َتْرَتفُع   ِل��الأْر���ضِ  ��َج��وِّىِّ  اْلْ ِب�ْلِغاَلِف 

اإَِلى َدَرَجِة الحتراق  َدَرَجُة َحَراَرِتَه� 

ُيْمِكُن  الَِّتى  ���ِم  ْج�����سَ
الأَ وه��ذه  كليً� 

َم�ِء َعَلى َهْيَئِة  ُروؤَْيُتَه� َتْجِرى ِفى ال�سَّ

ٍة . ْوِئيَّ �ِسَه�ٍم �سَ

�ء َيُدلُّ َعَلى ُقْدَرِة اهلِل �ُسْبَح�َنُه َوَتَع�َلى ِفى َخْلِق َهَذا اْلَكْوِن اْلَمِلىء   ُكلُّ َم� �َس�َهْدَن�ه ِفى ْرحَلِتَن� َعبَر الَف�سَ

ِب�لْعِديِد ِمَن الأَ�ْسَراِر الَِّتى َيْك�ِسُف َعْنَه� اْلِعْلُم َيْوًم� َبْعَد َيْوٍم .

 َنزَلْت َهِذِه الأَْج�َس�ُم َعَلى َمَن�ِطَق 

�ِن ؟ كَّ َم�أُهوَلٍة ِب�ل�سُّ

�شكل)5( تاأثري �شقوط نيزك على الأر�ض

�ِوية . ْم�ِض ِفى َمَداراتٍ  َبْي�سَ - اْلَكَواِكَب َتُدوُرَحْوَل ال�سَّ

اأَ�ْسَك�ِلَه� َواأَْنَواِعَه� .
َ
ُجوِم َتْخَتِلُف فى  َع�ٍتٍ ِمَن النُّ ة ِعَب�َرٌة َعْن َتَجمُّ

ّ
- الَمَجر

.
ِّ
ِب اللََّبِنى

ْ
ر �َنِة اأَِو الدَّ ِة التِّبَّ ِة �ِسكَّ

َّ
 َوُتْعَرُف ِبَمَجر

ِّ
ْوِع اْلَحَلُزوِنى َتَن� ِمَن النَّ

َّ
- َمَجر

�ِقِط َعَلْيِه . ْم�ِض ال�سَّ ْوَء ال�سَّ  - اْلَقَمَر َيْعِك�ُض �سَ

- اهلل َقْد اأََبْدَع ِفى َخْلِقِه ِلهَذا اْلَكْوِن .

تعلمت فى هذا الدر�س اأن :

�سورةاآل عمران:)  اآية 190( 

ق�ل تع�لى:

 لحظ ال�سورة الت�لية ون�ق�ض مع معلمك �سبب هذه الحفرة العميقة،و م�ذا يحدث اإذا

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ُة يَّ ْم�ضِ َمْجُموَعُتَنا ال�ضَّ

يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�ض �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد الفرق بين الكواكب الداخلية والخ�رجية.
• يف�سر عدم وجود حي�ة على الكواكب الأخرى للمجموعة 

ال�سم�سية.

• يحديد المق�سود بحزام الكويكب�ت.
•  تو�سيح اأهمية ال�سم�ض ب�لن�سبة للحي�ة على �سطح الأر�ض.

• تقدير عظمة اهلل فى خلق الكواكب.

اأهداف

الدر�س 

الق�ضايا املت�ضمنة 

•  العولمة .

الدر�س الثانى

َه� َجِميًع�  نَّ
َه� اْلَبْع�ِض َمَع اأَ ِة َمَع َبْع�سِ ْم�ِسيَّ �َدُم َكَواِكُب اْلَمْجُموَعِة ال�سَّ ْلَت َنْف�َسَك ِلَم�َذا َل َتَت�سَ َهْل �َس�أَ

َد  ، فقد َخَلَقَه� ِب�أْحَج�ٍم  َمْعُلوَمٍة َوَحدَّ
ٌ
ٍة؟ اإِنَّ الَّذِى َخَلَق َهِذِه اْلَكَواِكَب َحِكيٌم َخِبير

َّ
ِفى َحَرَكٍة ُم�ْسَتِمر

َلَه� َم�َس�َرَه� الَّذِى َت�ِسيُر ِفِيه َوَل َتِحيُد َعْنُه. 

لحظ ال�شكل التالي لتتعرف المجموعة ال�شم�شية .

عطارد

ال�شم�ض

الزهرة

الأر�ض

المريخ

زحل

الم�شترى

اأورانو�ض

نبتون

�شكل )6(

ْم�ِض،  ال�سَّ ِمَن  ُن  َتَتَكوَّ الَِّتى  ِة  ْم�ِسيَّ ال�سَّ اْلَمْجُموَعِة  ِفى  ِرْحَلَتَن�  ُل  ُنَوا�سِ �َسْوَف  َوالآَن 

ٍد َل َتِميُل َعْنُه َوَل َتْنَحِرُف، َوَت�ِسيُر ِفيِه  َوَم� َيُدوُر َحْوَلَه� ِمْن َكَواِكَب ِفى َفَلٍك ُمَحدَّ

َمٍة. َرٍة وُمَنظَّ َعٍة ُمَقدَّ
ْ
ِب�ُسر
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ىِء ِفى َمْجُموَعِتَن�  ْجِم اْلَوِحيِد اْلُم�سِ َو�َسْوَف َنْبَداأُ رْحَلَتَن� ِب�لنَّ

ْم�ُض. ُه ال�سَّ َكًزا َلَه� ؛ اإِنَّ
ْ
ِة، َوالَّذى ُيَعدُّ َمر ْم�ِسيَّ ال�سَّ

�ِض 
ْ
الأر اإلى  ُجوِم  النُّ اأْقرُب  الَحْجِم ويعد  ُط  ُمتو�سِّ َنْجٌم  َوُهو 

ة 
َّ
َمر ِمليوَن  ُي�َس�وى  َحْجُمَه�  ُملَتهبٍة،  ُكرٍة  َعْن  ِعب�َرٌة  َوُهو 

َه�  َيمدُّ ��ه  لأنَّ َعلْيَه�  ِللَحَي�ِة  دًرا  َم�سْ َوُيعدُّ  ���ضِ 
ْ
الأر َحْجَم 

َعَلى  َحَي�ٌة  ُتوَجُد  ل  م�ِض  ال�سَّ وب��دوَن  والَحَرارِة.  وِء  ِب�ل�سَ

م�ِض َمْجُموَعتْيِن ِمَن الَكواِكِب فى  �ِض و تدور حول ال�سَّ
ْ
الأر

ِق )عك�ض عق�رب 
ْ
ر ِب ِلل�سَّ

ْ
َمَداَراٍت بي�س�وية ال�سكل ِمَن اْلَغر

اِلى: ْكِل التَّ ال�س�عة( َوُيْمِكُن َتْق�ِشيُمَها َكَما ِفى ال�شَّ

كواكب المجموعة ال�ضم�ضية

الكواكب الخ�رجية الكواكب الداخلية    

نبتوناأورانو�ضزحلالمريخالأر�ضالزهرةعطارد الم�شترى

ِغيَرِة  ُيوَجُد َبْيَن اْلَمْجُموَعَتْيِن َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن اْلُكَوْيِكَب�ِت ال�سَّ

 المريخ والم�سترى
ْ
الَِّتى َت�أُْخُذ �َسْكَل ِحَزاٍم َبْيَن َكْوَكَبى

َوالآَن َما َراأُْيَك ِفى اْلِقَياِم ِبَجْوَلٍة ِفى َهِذِه اْلَكَواِكِب: ولنبداأ  بـ 

َلِحْظ ال�ضورة التى اأمامك

�شكل )7(

�شكل )8(

�شكل )9(
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ُة : اِخليَّ اأوًل :َمْجُموَعُة اْلَكَواِكِب الدَّ

َعُة َدَوَراِنَه� َع�ِلَيٌة َوُيْطَلُق َعَلْيَه� 
ْ
ِغيَرٌة َو�ُسر ْم�ِض َواأَْحَج�ُمَه� �سَ ْلَبٌة َقِريَبٌة ِمَن ال�سَّ ََهِى َكَواِكُب �سُ

َبَب؟  ِة . َهْل َتْعِرُف ال�ضَّ يَّ �سِ
ْ
ا�ْسَم اْلَكَواِكِب الأَر

�ِض.
ْ
�َس�ِبَهٍة ِلالأَر ٍة ُمَ ْخِريَّ َنٌة ِمْن َمَوادَّ �سَ َه� ُمَكوَّ نَّ

لأَ

1 ـ عطارد:

ْم�ض ُكلَّ  ْم�ِض َوَيدوُر َحْوَل ال�سَّ ُيَعدُّ ُعَط�ِرُد اأَْقَرَب الَكواَكٍب اإَِلى ال�سَّ

ُك 
َّ
َوَيَتَحر  ، َيْوًم�   88 اْلَكْوَكِب  َهَذا  َعَلى  َنَة  ال�سَّ نَّ 

اأَ اأْى  يوًم�   88

ْم�َض ِبَج�ِنٍب َواِحٍد. َعٍة َكِبيَرٍة ِفى َمَداِرِه َوُهَو ُيَواِجُه ال�سَّ
ْ
ِب�ُسر

2 ـ الزهرة ــ  )تواأم الأر�س(:

والحجم  القطر  فى  الأر�ض  مع  لتق�ربه  ���ضِ 
ْ
الأَر ِبَتواأِم  ُيْعَرُف 

ِلَذِلَك  اْخِتَراُقُه   ُيْمِكُن  َل  ُمَتَم��ِسٌك  َغ�ِزىٌّ  ِغاَلٌف  َوَلُه  والكتلة 

َحْوَل  َدوَرَت��ُه  َويتمُّ  َنْف�ِسِه،  َح��ْوَل  َدَوَرِان��ِه  ِة  ُم��دَّ َتْحِديُد 
َ
ي�سعب 

�ِض.
ْ
ال�سم�ض ُكلَّ 225 َيوًم�  َوَحْجُمُه َيْقِرُب ِمْن َحْجِم الأَر

) 3ـ الأر�س ــــ )اْلَكْوَكُب اْلَماِئىُّ

اأَْجَمُل  من  َوُهَو   ، ���ضِ
ْ
الأَر ِلَكْوَكِب  اأََم�َمَك  الَِّتى  وَرَة  ال�سُّ َلِحِظ 

�ِء. اْلَكَواِكِب الَِّتى ُت�َس�ِهُدَه� ِمَن اْلَف�سَ

�شكل )10(

�شكل )11(

�شكل )12(

لذلك عرف  الأر�ض  م�س�حة كوكب  الم�ء70.7٪  من  ي�سغل  و 

)بالكوكب المائِى(

ْم�ِض ِفى َمَداٍر َث�ِبٍت ، َحْيُث ُيْكِمُل  و َيُدوُر َكوَكُب الأر�ض َحْوَل ال�سَّ

�ِبَع  التَّ اْلَقَمُر  َوُيَعدُّ  َيْوًم�،   365 ُك��لَّ        ْم�ِض  ال�سَّ َحْوَل  َدْوَرَت��ُه 

اْلَوِحيَد َلَه.

1

4
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4 ـ المريخ ـــ )اْلَكْوَكُب الأَْحَمر( :

َى ِباْلَكْوَكِب الأَْحَمِر ُمْنُذ اْلِقَدِم، َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا؟ �ُضمِّ

َبِتِه ِب�أََك��ِسيِد 
ْ
ِجُع َذِلَك اإَِلى ِغَنى ُتر

ْ
ُز ِبَلْوِنِه الأَْحَمِر، َوَير لأنه َيَتَميَّ

�ِض، َوَت�ْسَتْغِرُق َدْوَرُتُه 
ْ
َغُر َحْجًم� ِمَن الأَر اْلَحِدِيد الحمراءِ ، َوُهو اأَ�سْ

ْم�ِض 687 َيْوًم�.  َحْوَل ال�سَّ

َتِرى: 1 ـ اْلُم�ضْ

ْم�ِض  ِة، ُيتمُّ َدوَرَتُه َحْوَل ال�سَّ ْم�سيَّ ُهواأْكبُر  َكَواِكِب الَمْجُموَعِة ال�سَّ

ًة. يَّ �سِ
ْ
كل 12 �َسَنًة اأَر

2 ـ ُزَحُل:

وَرَة الَِّتى اأََم�َمَك ِلَكْوَكِب ُزَحَل َوا�ْسَتْنِتْج َم� الَِّذى  َلِحِظ ال�سُّ

ُز ِبِه َهَذا اْلَكْوَكُب؟ َيَتَميَّ

َتْبُدو  َحْيُث  َحْوَلُه  َتُدوُر  َحلُزونيٍة  َحَلَق�ٍت  ُوُجوَد  ُناَلِحُظ 

َهِذِه  ُن  َوَتَتَكوَّ َوالأَْزَرِق،   
ِّ
َواْلَبَنْف�ِسِجى الأَْح��َم��ِر  ِب���أَْل��َواِن 

ٍة، َويقدر َحْجُمُه َقْدَر  ٍة َوَجِليِديَّ ْخِريَّ اْلَحَلَق�ُت ِمْن اأَْج�َس�ٍم �سَ

كل  ْم�ِض  ال�سَّ َحوَل  َدوَرَت��ُه  َويتمُّ  ة 
َّ
َمر  763 ���ضِ 

ْ
الأر َحْجَم 

ًة. �سيَّ
ْ
29.5 �َسنًة اأر

ثانًيا: مجموعة الكواكب الخارجية:

هى الكواكب الأبعد عن ال�سم�ض �� لذلك ف�لط�قة ال�سم�سية التي تتلق�ه� �سئيلة �� تتكون معظمه� من 

مواد غ�زية وهذه الكواكب كبيرة الحجم وبطيئة الدوران حول ال�سم�ض.

�شكل )13(

�شكل )14(

�شكل )15(
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)اْلَكْوَكُب الأَْزَرُق( : 4 ـ نبتون 

َوَيَك�ُد  اْلَكْوِن،  ِفى  َخ�فًت�  ْوًءا  �سَ ُت�ِسعُّ  َق�ُء 
ْ
َزر َم��َسٌة  ُه  نَّ

َك�أَ َيْبُدو 

ًة، َوُهَو  يَّ �سِ
ْ
ُة 165 �َسَنًة اأَر َيُكوُن َتْواأًَم� لأوَراُنو�َض َو�َسَنُتُه اْلَفَلِكيَّ

�َسِديُد اْلُبُروَدِة َوُيْعَرُف ِبَكْوَكِب نْبُتون .

3 ـ اأُوَراُنو�ُس:

وَرَة َكْوَكِب اأُوَراُنو�َس ، َما َلْوُن َهَذا اْلَكْوَكِب؟ َلِحِظ �ضُّ

اإِلى  َيِميُل  ُر  اأَْخ�سَ َلْوُنَه�  َمْل�َس�ُء  ُكَرٌة  ُه  نَّ
َوَك�أَ َم�ِء،  ال�سَّ ِفى  َيْظَهُر 

ُزَحَل  ِمْن  ُكالًّ  َوُي�ْسِبُه  ًة  يَّ �سِ
ْ
اأَر �َسَنًة   82 ُة  اْلَفَلِكيُّ َو�َسَنُتُه  َقِة، 

ْ
ر الزُّ

. ِكِيبِه اْلَع�مِّ
ْ
َواْلُم�ْسَتِرى ِفى َتر

وللتعرف على المزيد من المعلوم�ت عن هذه الكواكب »ا�ستعن ب�سبكة المعلوم�ت الدولية«.

توجه اإلى  الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.

�ِض.
ْ
ْوِء َواْلَحَراَرِة َعَلى �َسْطِح الأَر َدَر ال�سَّ ْم�َض َم�سْ • اهلَل َجَعَل ال�سَّ

ِة َواْلَكَواِكِب  اِخِليَّ • اْلَكواِكَب َتْنَق�ِسُم اإَِلى َمْجُموَعَتْيِن: اْلَكَواِكِب الدَّ
ِة. اْلَخ�ِرِجيَّ

�ِلُح ِللَحَي�ِة . �ِض ُهَو اْلَكْوَكُب الَوِحيُد ال�سَّ
ْ
• َكْوَكَب الأَر

ْم�ِض. ْقَرُب اْلَكَواِكِب ِلل�سَّ • اْلُم�ْسَترى اأَْكَبُر اْلَكَواِكِب َحْجًم� وُعَط�ِرُد اأَ
ُز ِبُوُجوِد َحَلَق�ٍت حلزونية َتُدوُر َحْوَلَه. • َكْوَكَب ُزَحَل َيَتَميَّ

• ُمْعِجَزاِت اهلِل ِفى َخْلِق اْلَكْوِن َل َتْنَتِهى َوَيْك�ِسُف اْلِعْلُم ُجْزًءا ِمْنَه� 
َيْوًم� َبْعَد َيْوٍم.

 كان عدد �لكو�كب ت�سعة 

كو�كب لكن �أعلن فى 

�لعا�سمة �لت�سيكية بر�غ 

فى عام 2006 خروج كوكب 

بلوتو من مجموعة كو�كب 

�لمجموعة �ل�سم�سية . 

َهْل َتْعلُم...؟

تعلمت فى هذا الدر�س اأن :-

�شكل )16(

�شكل )17(
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اأهم المفاهيم الواردة بالوحدة

معناهالمفهوم

ٌة َمَجرَّ

َكْوَكٌب

َقَمٌر

َنْجٌم

َنْيزٌك

كو�كب د�خلية

كو�كب خارجية

�سهب

مد�ر

ُجوِم الُمْخَتِلَفِة الأَْحَج�ِم َوالأَ�ْسَك�ِل  َع�ٌت َكِبيَرٌة ِمَن النُّ  َتَجمُّ

َوالأْنَواِع.

ْوَءُه  َوَي�ْسَتِمدُّ �سَ َراَرًة،  َحَ َوَل  ْوًءا  ُي�ِسعُّ �سَ ل  ُمْعِتٌم  ِج�ْسٌم   

َوَحَراَرَتُه ِمْن َنْجٍم َقِريٍب ِمْنُه.

ِبِفْعِل  ِبِه  َتِبُط 
ْ
َير اْلَكْوَكِب  ِمَن  َحْجًم�  َغُر  اأَ�سْ ُمْعِتٌم  ِج�ْسٌم 

�ِقَط عليه. ْم�ِض ال�سَّ ْوَء ال�سَّ ِة َوَيْعِك�ُض �سَ اْلَج�ِذِبيَّ

وًءا وَحَراَرًة. ٌئ  ملتهب ُي�ِسعُّ �سَ  ِج�سٌم ُم�سِ

� ِعنَد اْحِتَك�ِكِه ِب�لُغاَلِف   َيحَترُق ُجْزئيًّ
ٌ
ْلٌب َكِبير ِج�ْسٌم �سُ

 . الَجْوىِّ

�سغيرة  واأحج�مه�  ال�سم�ض  من  قريبة  �سلبة  كواكب 

الكواكب  ا�سم  عليه�  ويطلق  ع�لية  دورانه�  و�سرعة 

الأر�سية.

غ�زية  ح�لة  فى  وتوجد  ال�سم�ض  عن  بعيدة  كواكب 

وكبيرة الحجم وبطيئة الدوران حول ال�سم�ض.

اأج�س�م �سم�وية �سلبة �سغيرة الحجم ت�سبح فى الف�س�ء 

�سه�م  هيئة  على  ال�سم�ء  فى  وتجرى  ال�سم�ض  حول 

�سوئية عند احتك�كه� ب�لغالف الجوى تحترق كلي�

الم�س�ر الذى تدور فيه الكواكب حول ال�سم�ض



  بنهاية هذه �لوحدة يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

•يو�سح �لنتائج �ملرتتبة على دور�ن �لأر�ض حول نف�سها .
• يقارن بني خطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض .

• يحدد �أبعاد �لكرة �لأر�سية .
• يحدد �لنتائج �ملرتتبة على دور�ن �لأر�ض حول �ل�سم�ض .

• يف�سر �أ�سباب حدوث �لليل و�لنهار .
• يقدر عظمة �خلالق فى حدوث ظاهرة �لليل و�لنهار وتنوع ف�سول �ل�سنة.

• يحدد على منوذج �لكرة �لأر�سية كًل من خطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض .
• يحدد موقع �لقار�ت بالن�سبة لبع�سها �لبع�ض، وبالن�سبة خلطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض.

• يو�سح �لعلقة بني �لظاهر�ت �ملختلفة با�ستخد�م �لر�سوم .

درو�س الوحدة

ْبَعاُدَها.
َ
ْر�ِض َو�أ

َ
�لدر�ض �لأول : �َسْكُل �لأ

�لدر�ض �لثاين : �للَّْيُل َو�لنََّهاُر.

َنِة. وُل �ل�سَّ �لدر�ض �لثالث : ُف�سُ

اأهداف الوحدة

رحــلـــــة على كـــوكـــــب الأر�ض

الوحدة الثانية
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�َشْكُل �لأَْر�ِض َو�أَْبَعاُدَها

يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�ض �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• ي�شتنتج �شكل �لأر�ض و�أبعادها .
• يحدد �لفرق بين خطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض .

• يتعرف �أهمية كل من خطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض.  
• يحديد دو�ئر �لعر�ض �لرئي�شة .

• يح�شب �لفرق في �لتوقيت بين مناطق مختلفة على �شطح �لأر�ض .
 • يقدر عظمة �لخالق في خلق �لكرة �لأر�شية.

اأهداف 

الدر�س 

�لق�شايا 

�ملت�شمنة 

• مهار�ت حياتية.

�لدر�ض �لأول

ُى �ْنِحَناٍء ِفى �َشْطِحَها، َو�َشَبُب  َها َتْبُدو ُمْنَب�ِشَطًة َتَماًما ، َوَل َيْظَهُر �أَ �ِض َفاإِنَّ
ْ
ِعْنَدَما َت�ِشيُر َعَلى �لأَر

�ِض ،ولكن �شطحها يبدو 
ْ
� ِمْن ِم�َشاَحِة �لأَر ِغيَرٌة ِجدًّ نَّ َما َتَر�ُه �لعين َما ُهَو �إِلَّ ِم�َشاَحٌة �شَ

َذِلَك �أَ

ْنَعَم �هلُل ِبَها َعَلْيَنا....؟َهْل َتْعَلُم ِلَماَذ� ؟ منحنًيا، َوُت�ْشِبُه �ْلُكَرَة َتْقِريًبا ِفى �َشْكِلَها ، َوَهِذِه ِنْعَمٌة �أَ

ْكليَن )18 ، 19(  :    َلِحِظ �ل�شَّ

�شكل )19(�شكل )18(

ِب�َشْكٍل  عليها  ْم�ِض  �ل�شَّ ُة  �أَ�ِشعَّ َت�ْشُقُط  اِلى  َوِبالتَّ َحٌة  ُم�َشطَّ تبدو  �لأَْر�َض  نَّ 
�أَ  )18( ْكِل  �ل�شَّ ِمَن  ُناَلِحُظ 

َعُموِدٍى.

ْم�ِض َت�ْشُقُط َعَلى �أَْجَز�ٍء َوَل َت�ْشُقُط  َة �ل�شَّ نَّ �أَ�ِشعَّ
�ُض ُت�ْشِبُه �ْلُكَرَة َوُناَلِحُظ �أَ

ْ
ْكِل )19( َفالأَر ا ِفي �ل�شَّ مَّ

�أَ

َعَلى �أَْجَز�ٍء �أُْخَرى منها .
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  الف�صل الدرا�صى الأول

يت�شح من �ل�شكل �أن :

�شكل )21(

ن�شتنتج مما �شبق �أنه:

ُب  �ِض ِفى َوْقٍت َو�ِحٍد ، َوَيَتَرتَّ
ْ
ر ْم�ِض َعَلى ُكلِّ �َشْطِح �لأَ ُة �ل�شَّ �ِشعَّ َحًة َل�َشَقَطْت �أَ �ُض ُم�َشطَّ

ْ
• َلْو َكاَنِت �لأَر

ِة ، ومن ثم  َباِت  و �ْلَكاِئَناِت �ْلَحيَّ ِع �لنَّ اِلى َعَدُم َتَنوُّ ِعِه ، َوِبالتَّ َعَلى َذِلَك َثَباُت �ْلُمَناِخ َوَعَدُم َتَنوُّ

ِع �ْلِبيَئاِت . َعَدُم َتَنوُّ

ْم�ِض على�شطح �لأر�ض  ِة �ل�شَّ ى �إَِلى �ختالف ز�وية �شقوط �أَ�ِشعَّ دَّ
�ِض َفاأَ

ْ
ْكُل �ْلُكَرِويُّ ِلالأَر ا �ل�شَّ مَّ

• �أَ
ِة ، َوَهَذ�  َباِت َو�ْلَكاِئَناِت �ْلَحيَّ ُع �لنَّ اِلى َتَنوُّ ِع �ْلُمَناِخ ، َوِبالتَّ ى َذِلَك �إَِلى َتَنوُّ دَّ

�أَ
َ
من مكان لآخر ممِا ،

ُع ِنْعَمٌة ِمْن ِنَعِم �هلِل علينا .   َنوُّ �لتَّ

ْكِل َتَماًما ؟ ُة �ل�شَّ َوَلِكْن َهِل �لأَْر�ُض ُكَرِويَّ

ب  ترتَّ وقد   ،
ِّ
�لقطبي �لقطِر  من  �أكبُر   

َّ
َ�لُقْطَر�ل�شتو�ئي

�ُض غير كاملة �ل�شتد�رة، َبْل 
ْ
على ذلَك �أن �أ�شبحِت �لأَر

ُمْنَبِعَجًة قلياًل ِعْنَد د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء َوُمَفْلَطَحًة ِعْنَد �ْلُقْطَبْيِن 

َكِزَها َلْي�َشْت ُمَت�َشاِوَيًة.
ْ
نَّ �أَْبَعاَدَها َعْن َمر

، �أَى �أَ

ة  َوْهميَّ ُخطوًطا  �لعلماُء  ر�َشَم  فقد  �لأر�ِض  كوكِب  �شاِع  لتِّ وَنظًر� 

ِم �لكرِة �لأر�شيَّة. ُطوليَّة وَعر�شيَّة على ُمَج�شَّ

 فهل تعرف بماذ� ت�شمى هذه �لخطوط و�لدو�ئر؟

و�لدَّو�ئِر  �لُخطوِط  ، ولهذِه  �ض 
ْ
�لَعر ول وَدو�ئُر  �لطُّ ها ُخطوط  �إنَّ

فها.  
َّ
َفو�ئُد و�أهميَّة َكبيرٌة، َتعاَل َمًعا لنتعر

وِل عبارٌة عن �أْن�شاِف َدو�ئَر  ِبُمالحظِة �ل�شكِل )22( �شتجُد �أن ُخطوَط �لطُّ

تبد�أُ من �لُقطِب �ل�شمالى، وتْنتهى عند �لُقطِب �لجنوبى.

تقاطع خطوط الطول ودوائر 

العر�ض على الكرة الأر�شية 
ولنبد�أ بخطوط �لطول

خط جرينت�ش �سمي بهذا اال�سم 

ن�سبة اإلى بلدة جرينت�ش الواقعة 

جنوب لندن التي عقد بها الموؤتمر 

الجغرافي عام 1884 لتحديد خط 

الطول الرئي�سي.

َهْل َتْعلُم...؟

 12681.6 كم

 7927 ميل
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�لقطر �ل�شتو�ئي

�شكل )20( اأبعاد الأر�ض
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ْفٌر ؟ وِل �لَِّذي َدَرَجُتُه �شِ ى َخطُّ �لطُّ َماَذ� ُي�َشمَّ

 َوُهَو َخطُّ ِجِريِنْت�ض ودرجته �شفر َوَيَقُع 180 َخّط 
ِّ
ِئي�ِشي

َّ
وِل �لر َوَتْبَد�أُ َهِذِه �ْلُخُطوُط ِبَخطِّ �لطُّ

َبُه . فكم عدد هذه �لخطوط؟
ْ
َق َخطِّ ِجِريِنْت�ض َو 180 َغر

ْ
ُطول �َشر

تها؟ يَّ ولهذه �لخطوط �أهمية كبرى فَهْل َتْعِرُف َما �أََهمِّ

ًقا 
ْ
�َشر �ِض 

ْ
�لأَر �َشْطِح  َعَلى  �ْلَمَو�ِقِع  َتْحِديِد  ِفي  ُتِفيُد  اأواًل: 

ًبا. 
ْ
َوَغر

ْوِقيِت َبْيَن �لأََماِكِن  َمِن َوُفُروِق �لتَّ ثانيًا: ُتِفيُد ِفي َتْحِديِد �لزَّ

على �شطح �لأر�ض، فالمدن �لَِّتي َتَقُع َعَلى َخطِّ ُطوٍل َو�ِحٍد 

َطوِم 
ْ
�ْلُخر َوَمِديَنِة  �ْلَقاِهَرِة  َمِديَنِة  ِمْثَل  َتْوِقيِتَها  ِفُق ِفي  َتتَّ

ا �ْلُمُدُن �لَِّتي َتَقُع  مَّ
 تقريًبا . �أَ

5
�لتي تقع على خط طول 30

َها َتْخَتِلُف ِفى َتْوِقيِتَها ِمْثَل  َعَلى ُخُطوِط ُطوٍل ُمْخَتِلَفٍة َفاإِنَّ

َمِديَنِة �لقاهرة َوَمِديَنِة تون�ض .

هل تعرف �شبب ذلك؟

ِق َخطِّ 
ْ
َماِكُن �ْلَو�ِقَعُة ِفى �َشر ِق ، ِلَذِلَك َفالأَ

ْ
ر ِْب ِلل�شَّ

�َض َتُدوُر َحْوَل َنْف�ِشَها ِمَن �ْلَغر
ْ
ِجُع َذِلَك �إَِلى �أَنَّ �لأَر

ْ
 َير

ُق 
ْ
ِبِه ، َوَيْبُلُغ �ْلَفر

ْ
ْم�ُض َقْبَل �لأََماِكِن �لَِّتى َتَقُع ِفى َغر وِل �لأَ�َشا�ِشى )َخطِّ ِجِريِنْت�ض( ُت�ْشِرُق َعَلْيَها �ل�شَّ �لطُّ

ًقا َوُيْطَرُح 
ْ
ِجُه �َشر ْوِقيِت ِعْنَدَما َتتَّ ُق ِفى �لتَّ

ْ
اُف َهَذ� �ْلَفر َبْيَن ُكلِّ َخطِّ ُطوٍل َو�آَخَر 4 َدَقاِئق )كيف؟َ( . َوُي�شَ

ًبا .
ْ
ِجُه َغر ِعْنَدَما َتتَّ

ِة �لَِّتي َتَقُع َعَلى َخطِّ ُطول  اَعُة ِفى َمِديَنِة �لإِ�ْشَكْنَدِريَّ ِبَناًء َعَلى َما �َشَبَق َهْل َتْعَلُم َكْم َتُكوُن �ل�شَّ

َباًحا ؟  اَعُة ِفى َمِديَنِة َلْنَدن �لَِّتى َتَقُع َعَلى َخطِّ ِجِريِنْت�ض )�شفر( 9 �شَ ًقا �إَِذ� َكاَنِت �ل�شَّ ْ
30 �َشر

تابع معنا �لخطو�ت �لتالية :

وِل = 30 - �شفر = 30 خط طول . ُق َبْيَن ُخُطوِط �لطُّ
ْ
1ـ �ْلَفر

ْوِقيِت = 30 ✕ 4 = 120 دقيقة = 2 �شاعة . ُق ِفى �لتَّ
ْ
2ـ �ْلَفر

اَعُة  َق َفَتُكوُن �ل�شَّ
ْ
يُف َهَذ� �ْلَفر َنا ُن�شِ َق َخطِّ ِجِريِنْت�ض َفاإِنَّ

ْ
ُة َتَقُع �َشر ا َكاَنِت �لإِ�ْشَكْنَدِريَّ 3ـ َوَلمَّ

َباًحا . 9 + 2 = 11 �شَ

�ْح�شْب َوَتَعلَّْم:

خطوط الطول

القطب اجلنوبي

القطب ال�شمايل

�شكل )22(
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�شكل )23( دوائر العر�ض

�شفر

˚90

مد�ر �ل�شرطان

مد�ر �لجدي

د�ئرة �ل�شتو�ء

˚80 ˚70

˚60

˚50

˚40

˚30

˚20

˚10

˚10

˚20

˚30

˚40

˚50

˚60˚70˚80˚90

ول ، َتعاْل  فنا على ُخطوِط �لطُّ وَبْعد �أن تعرَّ

ف َدو�ئَر�لَعْر�ض: مَعًا لنتعرَّ

نَّ ُهَناَك َدَو�ِئَر 
ْكِل �أَ • ُناَلِحُظ ِمَن �ل�شَّ

ت�شمى  ِة  يَّ �شِ
ْ
�لأَر ِباْلُكَرِة  ُتِحيُط  ًة  َوْهِميَّ

دوائر العر�ض.

َو�ِئَر َغْيُر ُمَت�َشاِوَيٍة ِفى �لحجم ،  نَّ َهِذِه �لدَّ
•َوناَلِحُظ �أَ

ُخُذ  َوَتاأْ  ، فٌر  َدَرَجُتَها �شِ �لَِّتى  َد�ِئَرُة �ل�ْشِتَو�ِء  َبُرَها  َفاأَْكَْ

د�ئرة  َعْن  َبِعْدَنا  ُكلََّما  َغِر  �ل�شِّ ِفى  َو�ِئِر  �لدَّ ُة  َبِقيَّ

ِبَح ُنْقَطـــــًة ِفى ُكلٍّ  �ل�ْشِتَو�ِء �َشَماًل َوَجُنوًبا َحتَّى ُت�شْ

د�ئرة  �َشَماِل  ِفى  َد�ِئَرًة   90 �إَِلى  َو�ِئُر  �لدَّ َهِذِه  ـــُم  َوُتَق�شَّ  ،  
ِّ
�ْلَجُنوِبى َو�ْلُقْطِب  َماِلى  �ل�شَّ �ْلُقْطِب  ِمَن 

�ل�ْشِتَو�ِء ، و90 َد�ِئَرًة ِفى َجُنوِبِهٍا ، َوِبَذِلَك َيُكوُن َعَدُدَها 180 َد�ِئَرًة . 

ِة : ِئي�شِ ْف َعَلى َدَو�ِئِر �ْلَعْر�ِض �لرَّ َو�لآَن َتَعاَل َنَتَعرَّ

�ِض 
ْ
ِف َدَو�ِئِر �ْلَعر

ُّ
َعر ْكَل �لذي �أَمامكِ لتَّ َلِحِظ �ل�شَّ

ِة، َوِهى : ِئي�ِشَ
َّ
�لر

ُم  �ض �شفر° َوُهى ُتَق�شِّ
ْ
د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء : َوَتَقع ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر

ِفى  َحُدُهَما  �أَ ُمَت�َشاِوَيْيِن:  ِق�ْشَمْيِن  �إَِلى  َة  يَّ �شِ
ْ
�لأَر �ْلُكَرَة 

�َشَماِلهِا َو�لآَخُر ِفى َجُنوِبِها .

�ض 23.5°  �َشَماَل د�ئرة    
ْ
َرَطاِن :  َوَيَقع ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر   َمَد�ُر �ل�شَّ

�ل�ْشِتوَ�ِء. 

�ض 23.5° َجُنوَب د�ئرة 
ْ
َمَد�ُر �ْلَجْدِي : َوَيَقع ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر

�ل�ْشِتَو�ِء .

�ض 66.5° �َشَماَل د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء .
ْ
ُة : َوَتَقُع ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر َماِليَّ ُة �ل�شَّ �ِئَرُة �ْلُقْطِبيَّ  �لدَّ

�ض 66.5° َجُنوَب د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء .
ْ
ُة : َوَتَقُع ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر ُة �ْلَجُنوِبيَّ �ِئَرُة �ْلُقْطِبيَّ  �لدَّ

القطب ال�شمالى             

القطب الجنوبى

90°�شماًل

90°جنوبا

66.5° �شماًل

66.5° جنوبًا

23.5° �شماًل

23.5° جنوبًاً

�شفر

�لد�ئرة �لقطبية �لجنوبية

�لد�ئرة �لقطبية �ل�شمالية

مد�ر �ل�شرطان

د�ئرة �لأ�شتو�ء

مد�ر �لجدي

�شكل )24( دوائر العر�ض الرئي�شية
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ِة ودرجتها 90° �َشَماَل د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء. يَّ �شِ
ْ
ي �َشَماِل �ْلُكَرِة �لأَر َماِليِّ :ِفى �أَْق�شَ   ُنْقَطُة �ْلُقْطِب �ل�شَّ

ِة ودرجتها 90° َجُنوَب د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء . يَّ �شِ
ْ
ي َجُنوِب �ْلُكَرِة �لأَر : ِفى �أَْق�شَ  ُنْقَطُة �ْلُقْطِب �ْلَجُنوِبّيِ

ُة َدَو�ِئِر �ْلَعْر�ِض ؟ يَّ َو�لآَن َهْل َتْعِرُف َما �أََهمِّ

ِف َعَلى �أَْحَو�ِل �ْلُمَناِخ ِمْن َحْيُث َدَرَجُة  َعرُّ ٍة، َكَما ُتِفيُد ِفى �لتَّ َلى َمَناِطَق َحَر�ِريَّ •  ُتِفيُد ِفى َتْق�ِشيِم �لأَْر�ِض �إِ
�ْلَحَر�َرِة َو�لرَِّياُح َو�لأمطاُر .

وِل ِفى َتْحِديِد َمَو�ِقِع �ْلُمُدِن َو�ْلِبْلَد�ِن .  • َت�ْشَتِرُك َمَع ُخُطوِط �لطُّ

�ِض �شماًل وجنوبًا .
ْ
 • َتْحديُد َمْو�شِع �لإن�شاِن َعَلى �َشْطِح �لأَر

. 
ُ
 َو�ْلُقْطُر �ل�ْشِتَو�ِئى

ُّ
�ِض ُقْطَرْيِن : �ْلُقْطُر �ْلُقْطِبى

ْ
 • ِلالأَر

 َوَتْنَتِهى   
ِّ
َماِلى اِف َدَو�ِئَر َتْبَد�أُ ِمَن �ْلُقْطِب �ل�شَّ وِل ِعَباَرٌة َعْن �أَْن�شَ  • ُخُطوَط �لطُّ

 َوَعَدُدَها 360 خًطا.
ِّ
ِعْنَد �ْلُقْطِب �ْلَجُنوِبى

ِة َوَعَدُدَها 180 َد�ِئَرَة َعْر�ٍض . يَّ  • دو�ئر �لعر�ض َدَو�ِئُر وهمية �أفقية ُتِحيُط ِباْلُكَرِة �لأَْر�شِ

َرَطاِن َوَمَد�ُر �ْلَجْدِى   َد�ِئَرُة �ل�ْشِتَو�ِء َوَمَد�ُر �ل�شَّ
َ
ِئي�ِشَة ِهى

َّ
�ِض �لر

ْ
 • َدَو�ِئُر �ْلَعر

 
ُّ
َماِلى ُة َو �ْلُقْطُب �ل�شَّ ُة �ْلَجُنوِبيَّ �ِئَرُة �ْلُقْطِبيَّ ُة َو�لدَّ َماِليَّ ُة �ل�شَّ �ِئَرُة �ْلُقْطِبيَّ َو�لدَّ

.
ُّ
و�ْلُقْطُب �ْلَجُنوِبى

ٌة َكِبيَرٌة ِفى َحَياِتَنا . يَّ وِل �أََهمِّ �ِض َوُخُطوِط �لطُّ
ْ
• ِلَدَو�ئَر �ْلَعر

تعلمت في هذ� �لدر�ض �أن :

توجه �إلى �لأن�شطة و�لتدريبات لحل �لتطبيقات على �لدر�ض
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ـــَهاُر �للَّـــــْيُل َو�لـــنَّ

 يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�ض �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• ي�شرح كيفية حدوث �لليل و�لنهار .
 • ي�شتنتج �لآثار �لمترتبة علىتعاقب �لليل و�لنهار .

 • يو�شح �لنتائج �لمترتبة على دور�ن �لأر�ض حول نف�شها .

 • يف�شر �أ�شباب عدم �شعور �لإن�شان بحركة �لأر�ض. 

 • يقدر عظمة �لخالق فى تعاقب �لليل و�لنهار .

اأهداف 

الدر�س 

�لق�شايا 

�ملت�شمنة 

ح�شن ��شتخد�م �لمو�رد وتنميتها.

الدر�س الثاني

 َو�ِحَدٌة 
َ
�ِض ، ِهى

ْ
ا َعَلى َهِذِه �لأَر َهاِر ، َو�لَِّتى َيِعي�ُشَها �لإِْن�َشاُن َيْوِميًّ َظاِهَرُة �ْخِتاَلِف �للَّْيِل َو�لنَّ

ِنَعِم �هلِل َعزَّ َوَجلَّ  ِنْعَمٌة ِمْن   
َ
�ْلَخاِلِق ، َوِهى ِة  َت�ْشَهُد َعَلى َوْحَد�ِنيَّ �لَِّتي  ِة  �ْلَكْوِنيَّ �ْلَحَقاِئِق  �أََهمِّ  ِمْن 

�َشْطِح  َعَلى  �ْلَحَياِة  َتْنِظيِم  ِفى   
ٌ
َكِبير  

ٌ
�أََثر َهاِر  َو�لنَّ �للَّْيِل  ِلَتَعاُقِب  َكاَن  َوَقْد   ، ِفيَها  ُر  َفكُّ �لتَّ َيْنَبِغي 

ْعِي َو�ْلَعَمِل  َهاَر ِلل�شَّ َباِت ِلْلَحَياِة، َفَقْد َجَعَل �هلُل �لنَّ �ِض، َوِفي ُمَماَر�َشِة �لإِْن�َشاِن َو�ْلَحَيَو�ِن َو�لنَّ
ْ
�لأَر

ِن  َيَتَمكَّ َلْم  ٌة  �إَِلِهيَّ ُمْعِجَزٌة   
َ
َوِهى �أُْخَرى،  ًة 

َّ
َمر َن�َشاَطُه  �لإِْن�َشاُن  َي�ْشَتِعيَد  َحتَّى  �َحِة 

َّ
ِللر �للَّْيَل  َوَجَعَل 

ِن �ْلِع�ْشِريَن.
ْ
لَّ ِفى �أََو�ِخِر �ْلَقر �ْلُعَلَماُء ِمْن َك�ْشِف �أَ�ْشَر�ِرَها �إِ

اِهَرِة ؟ قال تعالى: َهْل َتْعِرُف َما �َشَبُب َهِذِه �لظَّ

�شورة يون�ض )�آية رقم 6(

لحظ �ل�شكل وناق�ض مع معلمك نتائج دور�ن �لأر�ض حول نف�شها.

�شكل )25(
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َما �لنتائج �لمترتبة على دور�ن �لأَْر�ُض َحْوَل محورها ؟

ًة ُكلَّ 24 �َشاَعًة ، َوُهَو 
َّ
ِق َمر

ْ
ر َلى �ل�شَّ ِب �إِ ْ

ْم�ِض ِمَن �ْلَغر �ُض َحْوَل َنْف�ِشَها �أََماَم �ل�شَّ
ْ
ِعْنَدَما َتُدوُر �لأَر

ى ِمْنُه  ْم�ِض، َفَيَتَلقَّ ِة ُمَو�ِجًها ِلل�شَّ يَّ �شِ
ْ
ُف �ْلُكَرِة �لأَر ِبُح ِن�شْ �ِض، ُي�شْ

ْ
ِة ِلالأَر ْوَرِةِ �ْلَيْوِميَّ َما ُيْعَرُف ِبالدَّ

�للَّْيُل  َوَيَتَعاَقُب  �ِض 
ْ
�لأَر َدَوَر�ُن  َوَيَتَو�َلى  �لظالم  �لآََخُر  ُف  �لنِّ�شْ َي�ْشَودُّ  َبْيَنَما  َو�ْلَحَر�َرَة،  ْوَء  �ل�شَّ

َهاُر ... لحظ �ل�شكل �لتالى : َو�لنَّ

َماَذ� َيْحُدُث �إذ� َكاَنِت �لأَْر�ُض َثاِبَتًة ؟

ْم�ِض ِمَن �لأَْر�ِض َنَهاًر�  َهاُر َوَلَظلَّ �ْلُجْزُء �ْلُمَو�ِجُه ِلل�شَّ �إذ� َكاَنِت �لأَْر�ُض َثاِبَتًة َلَما َتَعاَقَب �للَّْيُل َو�لنَّ

َهاِر . ْل �َشْكَل �ْلَحَياِة �إذ� َلْم َيُكْن ُهَناَك َتَعاُقٌب ِللَّْيِل َو�لنَّ َد�ِئًما َوَلَظلَّ �ْلُجْزُء �لآَخُر َلْياًل َد�ِئًما . َتَخيَّ

�ِض َحْوَل ِنْف�ِشَها ؟
ْ
ر َوَلَعلََّك َت�ْشاأَُل َنْف�َشَك : َهْل ُهَناَك َتاأِْثيَر�ٌت �أُْخَرى ِلَدَوَر�ِن �لأَ

نَّ :
 َنِتيَجَة َدَوَر�ِن �لأَْر�ِض َحْوَل َنْف�ِشَها َنِجُد �أَ

ِف �ْلُكَرِة �ْلَجُنوِبى. َجاِهَها ِفى ِن�شْ ِف �ْلُكَرِة �ل�شمالى َو ي�شار �تِّ َجاِهَها ِفى ِن�شْ •  �لرَِّياَح َتْنَحِرُف َيِميَن �تِّ
اِقَطِة َعَلى �َشْطِحَها َعِن �ْلَخطِّ �ْلَعُموِدىِّ . �ِض �إَِلى �ْنِحَر�ِف �لأَْج�َشاِم �ل�شَّ

ْ
ي َدَوَر�ُن �لأَر • ُيوؤَدِّ

ْم�َض ُت�ْشِرُق ِمْن ِجَهِة  ِق ُهَو َما َجَعَل �ل�شَّ
ْ
ر ِب ِلل�شَّ

ْ
�ِض َحْوَل َنْف�ِشَها ِمَن �ْلَغر

ْ
نَّ َدَوَر�َن �لأَر

• َكَما �أَ
ِب . 

ْ
ِق َوَتْغُرُب فى ِجَهِة �ْلَغر

ْ
ر �ل�شَّ

ْثَناَء َدَوَر�ِنَها َحْوَل َنْف�ِشَها ؟ �ِض �أَ
ْ
َولعلك تت�شاءل ِلَماَذ� َل َن�ْشُعُر ِبَحَرَكِة �لأَر

�شكل )26(

محور الأر�ض : 

خط ي�شل بين نقطتى �لقطبين مار� 

ًبمركزها ـ ويميل عن �لخط �لعمودى 

بمقد�ر 23.5 درجة.
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ِة  �ْلَجاِذِبيَّ ِبِفْعِل  �إَِلْيَها  َيْنَجِذُب  ِبَها  ُيِحيُط  َما  ُكلَّ  نَّ  َفاإِ �ِض 
ْ
�لأَر َدَوَر�ِن  ِعْنَد 

َل  َجاِه، َويَبَقى ِفى َمَكاِنِه ُدوَن �أَْن َيْنَف�شِ ِة َوَيُدوُر َحْوَلَها ِفى َنْف�ِض �لتِّ يَّ �شِ
ْ
�لأَر

ِة ، 
َّ
َدٍة ُمَنا�ِشَبٍة ِلْلَحَياِة �ْلُم�ْشَتِقر ٍة ُمَحدَّ �ِض َيْمَتاُز ِبَجاِذِبيَّ

ْ
َعْنَها  َفَكْوَكُب �لأَر

�لإِْن�َشاَن  َفاإِنَّ  �ْلَقَمِر(  )ِمْثَل  َعَلْيِه   
َ
ِهي ا  ِممَّ �أََقلَّ  �ِض 

ْ
�لأَر ُة  َجاِذِبيَّ َكاَنْت  َوَلْو 

 
َ
ا ِهى ُة �أَْكَبَر ِممَّ ىَّ ُجْهٍد  َوَلْو َكاَنِت �ْلَجاِذِبيَّ

�َشَيِطيُر ِفى �ْلَهَو�ِء ِعْنَدَما َيْبُذُل �أَ

�ِض َوَلْم َيُعْد َقاِدًر� َعَلى 
ْ
ر َق �لإِْن�َشاُن ِبالأَ َعَلْيِه )ِمْثَل َكْوَكِب �ْلُم�ْشَتِرى( َلْلَت�شَ

ٍء ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم .
ْ
�ْلَحَرَكِة ، َف�ُشْبَحاَن �هلِل �لَِّذي َخَلَق ُكلَّ �َشي

كما �أنَّ �شرعَة دور�ِن �لأر�ِض تعدُّ مَن �لأ�شباِب �لرئي�شِة �لتى توؤدى �إلى عدِم �لإح�شا�ِض بهذِه �لحركِة.

كِزها َويميُل َعن 
ْ
� بَمر

ًّ
 ي�شُل بين �لُقْطبيِن مار

ٌّ
�ِض ُهو خطٌّ وهمى

ْ
• ِمْحوَر �لأر

درجة .
 5

�لَخطِّ �لعمودىِّ بِمْقد�ر 23.5

َة لالأر�ِض هى َدور�ُن �لأر�ِض َحْوَل نْف�ِشها �أماَم �ل�شم�ِض من  • �لدَّورَة �ليوميَّ
ًة كلَّ 24 �شاعة .

َّ
ق مر

ْ
ر ب �إلى �ل�شَّ

ْ
�لَغر

ى �إلى �ْنجذ�ِب ُكلِّ ما ُيحيُط ِبنا �إليها ِبِفْعل �لجاذبيِة  �ِض يوؤدِّ
ْ
• َدَور�َن �لأر

�شّيِة  .
ْ
�لأر

• ظاِهرَة �للَّْيل و�لنَّهار ِنْعمٌة من ِنَعِم �هلِل علْينا .

�لجاذبية على �لقمر  

�لجاذبية على �لأر�ض.

1

6

تعلمت في هذ� �لدر�ض �أن :

�شكل )27(

توجه �إلى �لأن�شطة و�لتدريبات لحل �لتطبيقات على �لدر�ض.
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ُفــ�شـــُوُل �لـــ�ّشــََنِة

 يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�ض �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• ي�شتنتج �لآثار �لمترتبة على دور�ن �لأر�ض حول �ل�شم�ض .
 • يميز بين خ�شائ�ض �لف�شول �لأربعة .

 • ي�شتنتج �لفرق بين �لأ�شعة �لعمودية و�لمائلة .

 • يف�شر بع�ض �لر�شوم �لتو�شيحية للف�شول �لأربعة .

اأهداف

 الدر�س 

�لق�شايا 

�ملت�شمنة 

• �لبيئة وحمايتها و�لمحافظة 
عليها وتنميتها .

• مهار�ت حياتية.

الدر�س الثالث

ِمَن  ْم�ِض  �ل�شَّ َحْوَل  َوَدَوَر�ُنَها  َمْح�ُشوَبًة،  َحَرَكَتَها  َوَجَعَل  �َض 
ْ
�لأَر َوَتَعاَلى  �ُشْبَحاَنُه   ُ �هللَّ َخَلَق  َلَقْد 

ُ ِبَها َعَلى �لإِْن�َشاِن، َوَنَتَج َعْنَها  ًة ُكلَّ 365 َيْوًما َوُرْبِع َيْوٍم. ِنْعَمٌة �أَْنَعَم �هللَّ
َّ
ِق َمر

ْ
ر ِب �إَِلى �ل�شَّ ْ

�ْلَغر

ُع  َوَتَتَنوَّ �ْلُمَناُخ  ُع  َفَيَتَنوَّ َحَر�َرِتَها،  َدَرَجِة  ِفى  َوَتْخَتِلُف  َتَتَعاَقُب  �لَِّتى  َبَعُة 
ْ
�لأَر َنِة  �ل�شَّ وُل  ُف�شُ

وَل ؟ ِ َعَلْيَنا . َهْل َتْعِرُف َهِذِه �ْلُف�شُ ُع ُيَعدُّ ِنْعَمًة ِمْن ِنَعِم �هللَّ َنوُّ ُة ، َوَهَذ� �لتَّ يُل �لزَِّر�ِعيَّ �ْلَمَحا�شِ

وَر �لتى �أماَمك ،و تعرف هذه �لف�شول . لِحِظ �ل�شُّ

�شكل )28( ف�شل الربيع

�شكل )30( ف�شل ال�شيف

�شكل )29( ف�شل ال�شتاء

�شكل )31( ف�شل اخلريف

َلِحْظ وتعرف:
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َويرجُع َهذ� �لْختالُف فى �لُف�شوِل �إلى �ختالِف َدَرجاِت �لَحر�رِة .

فهل تعرف لماذ� تختلف درجات �لحر�رة؟

ُف َعَلى َز�ِوَيِة �ُشُقوِط  �ِض َيَتَوقَّ
ْ
ِتَفاَع َو�ْنِخَفا�َض َدَرَجِة �ْلَحَر�َرِة ِفى َمَكاٍن َما َعَلى �َشْطِح �لأَر

ْ
 �إِنَّ �ر

ْم�ِض وطول �لنهار  ِة �ل�شَّ �أَ�ِشعَّ

ْكَل �لذى �أمامك : َلِحِظ �ل�شَّ

وتعرفها.

 

َر ِمَن �ْلِغاَلِف �ْلَجوِّىِّ ِلالأَْر�ِض َفاَل َتْفِقُد ُجْزًء� َكِبيًر�  َة َتْخَتِرُق َم�َشاَفًة �أَْق�شَ َة �ْلَعُموِديَّ نَّ �لأَ�ِشعَّ
َبُب ِفى َذِلَك �أَ �ل�شَّ

ُة �ْلَماِئَلُة  ا �لأَ�ِشعَّ مَّ
ُز َحَر�َرُتَها َعَلى ِتْلَك �ْلِم�َشاَحِة ، �أَ َها َتْنَت�ِشُر َعَلى ِم�َشاَحٍة �شغيرة؛ َفَتَتَركَّ ِمْن َحَر�َرِتَها ، َكَما �أَنَّ

 ، �ْلَجوِّىِّ  �ْلِغاَلِف  ِفى  �أطول  َم�َشاَفًة  َتْخَتِرُق   
َ
َفِهى

 ، ُة  �ْلَعُموِديَّ ُة  �لأَ�ِشعَّ َتْفِقُدُه  ا  ِممَّ �أَْكَبَر  ُجْزًء�  َفَتْفِقُد 

�ْلَحَر�َرُة  ُع  َفَتَتَوزَّ َتْنَت�ِشُر َعَلى ِم�َشاَحٍة و��شعة  َكَما 

اِلى َتِقلُّ َحَر�َرُتَها . َعَلى ِتْلَك �ْلِم�َشاَحِة، َوِبالتَّ

وِل  �ْلُف�شُ َظاِهَرِة  ُحُدوِث  ِة  َكْيِفيَّ ْف  َنَتَعرَّ َتَعاَل  َو�لآَن 

االأَْرَبَعِة .

الإ�شعاع ال�شم�شى

د�ئرة �ل�شتو�ء

�شكل )32(

�شكل )33(

ِبُمالحظِة �ل�شكِل نجُد �أنَّ �أ�شعَة 

�ل�شم�ِض ت�شقُط:

• عموديًة على بع�ِض �لِجهاِت 
ى �إرتفاِع درجِة �لحر�رِة. مما يوؤدِّ

ا  • مائلًة على جهاٍت �أخرى ممَّ
يوؤدى �إلى  �نخفا�ِض درجِة 

�لَحر�رِة...........فما تف�شير ذلك؟

ْم�ِض َمَع ثبات ميل  �ِض َحْوَل �ل�شَّ
ْ
�إنَّ َدَوَر�َن �لأَر

ُحُدوِث  �إَِلى  ى  دَّ
�أَ َو�ِحٍد  َجاٍه  �تِّ ِفى  محورها 

َبَعِة . 
ْ
وِل �لأَر �ْلُف�شُ
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: �لأَْر�َض َتُدوُر َحْوَل  �ل�شم�ض َمرًَّة ُكلَّ َعاٍم .  كِل �لتَّالى ، نجُد �أنَّ ِبمالحظِة �ل�شَّ

ْيٌف َد�ِئٌم ِفى  ع �لُمناِخ، �أَْي َيُكوُن ُهَناَك �شَ • عدم دوران الأر�ض حول ال�شم�ض يوؤدى اإلى َعَدُم تنوُّ
َمَكاٍن ، َو�ِشَتاٌء َد�ِئٌم ِفى َمَكاٍن �آخر، فتكون �لحياة على وتيرة و�حدة، ولكن هذه �لدورة �أدت �إلى 

تنوع �لمناخ ومن ثم تنوع مظاهر �لحياة على �لأر�ض .

هل فكرت : ماذ� يحدث �إذ� لم يكن محور �لأر�ض مائاًل؟

ًة َفَقْط َعَلى د�ئرة �ل�ْشِتَو�ِء،  ْم�ِض َعُموِديَّ ُة �ل�شَّ �ِض َماِئاًل لأ�شبحت �أَ�ِشعَّ
ْ
• �إذ� َلْم َيُكْن ِمْحَوُر �لأَر

ِبُح َحاَلُة �ْلُمَناخ ِفى ُكلِّ  َماِن ، َوِبَذِلَك ُت�شْ �ِض َعَلى ُطوِل �لزَّ
ْ
�أَْنَحاِء �لأَر ِة  َوَلَظلَّْت َماِئَلًة َعَلى َبِقيَّ

َبَعِة.
ْ
وِل �لأَر �ِض َثاِبَتًة ُدوَن َتْغِييٍر، َوَل تحدث ِ�ْلُف�شُ

ْ
ُبْقَعٍة ِمَن �لأَر

َغْيَر  �ِض 
ْ
�لأَر ِمْحَوُر  َكاَن  َفَلْو   ، َو�ِحٍد  َجاٍه  �تِّ ِفى  �لميل  �ْلِمْحَوَر ثابت  َهَذ�  َجَعَل  �هلَل  نَّ 

�أَ َكَما   •
َتاُء َمَثاًل �أَِو  َر �ل�شِّ

َّ
َما َتَكر ِتيِبَها �لَِّذى َعَرْفَناُه ، َوَلُربَّ

ْ
َبَعُة ِبَغْيِر َتر

ْ
وُل �لأَر َجاِه َلَجاَءِت �ْلُف�شُ َثاِبِت �لتِّ

َنِة �ْلَو�ِحَدِة . ْيُف فى �ل�شَّ �ل�شَّ

ْم�ِض ؟ فَماَذ� َيْحُدُث �إذ� َلْم َتُكِن �لأَْر�ُض َتُدوُر َحْوَل �ل�شَّ

القطب ال�شمالى

القطب الجنوبى

واء
�شت

ة ال-
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طان
�شر

 ال
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م

جدي
 ال

دار
م

دائرة ال�شتواء

مدار ال�شرطان

القطب الجنوبىمدار الجدي

القطب ال�شمالى

دائرة ال�شتواء

مدار ال�شرطان

مدار الجدي

القطب ال�شمالي

القطب الجنوبى

القطب الجنوبى

القطب ال�شمالى
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َلِحْظ َوتعلم:

�شكل )34(
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ولنبد�أ بف�شل �ل�شتاء:21 دي�شمبر

ْم�َض َتَتَعاَمُد َعَلى  : �ل�شَّ نَّ
ْكِل �لَِّذي �أََماَمَك َتِجُد �أَ بماَلحظِة �ل�شَّ

ِف  ِن�شْ �ْلَحَر�َرِة ِفي  َدَرَجُة  َتْنَخِف�ُض  اِلي  َوِبالتَّ �لجدي  َمَد�ر 

�لجنوبى  �ْلُكَرِة  ِف  ِن�شْ ِفي  َتِفُع 
ْ
َتر َبْيَنَما   ،  

ِّ
َماِلي �ل�شَّ �ْلُكَرِة 

َهاُر َوَيُطوُل �للَّْيُل، َوَيِحلُّ  ُر �لنَّ ، َوَيْق�شُ
ِّ
َماِلي �ْلُكَرِة �ل�شَّ ِف  َتاِء ِفي ِن�شْ َذِلَك ُحُلوُل �ل�شِّ ُب َعَلى  َيَتَرتَّ

َهاُر ، وتن�شط �لرياح وت�شقط �لأمطار  ُر �للَّْيُل َوَيُطوُل �لنَّ ِف �ْلُكَرِة  �لجنوبى َوَيْق�شُ ْيُف ِفى ِن�شْ �ل�شَّ

وي�شمى ذلك )�لنقالب �ل�شتوى( .

ُل ؟ �ْشَجاِر . َهْل َتْعِرُف َما َهَذ� �ْلَف�شْ ٌل �آَخُر َيْعَتِدُل ِفيِه �ْلُمَناُخ َوُتْنِبُت �أَْوَر�ُق �لأَ َتاِء َف�شْ َل �ل�شِّ َيْتَبُع َف�شْ

ِبيِع ، َوَيْبَد�أُ ِفي 21 َماِر�ض  ُل �لرَّ ُه َف�شْ  �إِنَّ

ْكِل �لَِّذى �أََماَمَك : بماَلحظة �ل�شَّ

�للَّْيِل  َوَيَت�َشاَوى ُطوُل  َعَلى د�ئرة �ل�شتو�ء  ْم�ُض تتعامد  �ل�شَّ �أن  تجد 

َفى  �ِض َوَتْعَتِدُل َدَرَجاُت �ْلَحَر�َرِة ِفى ِن�شْ
ْ
َهاِر ِفى َجِميِع �أَْنَحاِء �لأَر َو�لنَّ

�ل�شمالى  �ْلُكَرِة   ِف  ِن�شْ ِفى  ِبيِع 
َّ
�لر ُل  َف�شْ َوَيِحلُّ   ، ِة  يَّ �شِ

ْ
�لأَر �ْلُكَرِة 

 وي�شمى ذلك) �لعتد�ل �لربيعى( .
ِّ
ِف �ْلُكَرِة �ْلَجُنوِبى ُل �ْلَخِريِف ِفى ِن�شْ َوَف�شْ

ِتَفاِع َدَرَجِة �ْلَحَر�َرِة
ْ
ُز ِبار ٌل َجِديٌد ِفى 21 ُيوْنيه َيَتَميَّ َبْعَد َذِلَك َيْبَد�أُ َف�شْ

ُل ؟  َهْل َتْعِرُف َما َهَذ� �ْلَف�شْ

ْكِل �لَِّذي �أََماَمَك : بماَلحظة �ل�شَّ

ِلَذِلَك  َنِتيَجًة  �ل�شرطان  َمَد�ِر  َعَلى  م�َض تتعامد  �ل�شَّ �أن  تجُد 

ِفى  �ل�شتاء  وَيِحلُّ   
ِّ
َماِلي �ل�شَّ �ْلُكَرِة  ِف  ِن�شْ ِفي  ْيُف  �ل�شَّ َيِحلُّ 

 ، وي�شمى ذلك ) �لنقالب �ل�شيفي (. 
ِّ
ف �ْلُكَرِة �ْلَجُنوِبي ِن�شْ

ْوَر�ُق �لأَ�ْشَجاِر . ٌل �آَخُر ِفى 23 �ِشْبَتْمِبر َتَت�َشاَقُط ِفيِه �أَ َوَبْعَد َذِلَك َيْبَد�أُ َف�شْ

ُل ؟  هل تعرف ما هذ� �ْلَف�شْ

ُل �ل�شيف: ُه َف�شْ �إِنَّ

ال�شم�ض

ال�شم�ض

ال�شم�ض

َلِحْظ َوفكر:

َلِحْظ:

َلِحْظ َوفكر:

مدار الجدي

مدار ال�شرطان

اء
تو

�ش
ال

ة 
ئر

دا

�شكل )35(

�شكل )36(

�شكل )37(



24

الوحدة الثانية

الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

�إنه ف�شل �لخريف

ْكِل �لَِّذى �أََماَمَك. بماَلحظة �ل�شَّ

م�َض َتَتَعاَمُد  َعَلى د�ئرة  �ل�شتو�ء تجُد �أن �ل�شَّ

ِف �ْلُكَرِة  �ل�شمالى  ُل �ْلَخِريِف ِفى ِن�شْ ِة ، َوَيِحلُّ َف�شْ يَّ �شِ
ْ
َفى �ْلُكَرِة �لأَر َوَتْعَتِدُل َدَرَجاُت �ْلَحَر�َرِة ِفى ِن�شْ

  وي�شمى ذلك )بالعتد�ل �لخريفى (.
ِّ
ِف �ْلُكَرِة �ْلَجُنوِبى ِبيِع ِفى ِن�شْ

َّ
ُل �لر َوَف�شْ

َنِة ، َوَتَتَجلَّى َعَظَمُة  وُل �ل�شَّ َتَتَعاَقُب ُف�شُ �أُْخَرى ، َوَهَكَذ�  ًة 
َّ
ُهوِر َمر َتاِء ِفى �لظُّ ُل �ل�شِّ َيْبَد�أُ َف�شْ َذِلَك  َوَبْعَد 

�ِض .
ْ
ِع ، و�لذى �نعك�َض عل َجميِع َمظاهِر �لَحياِة َعلى �لأر َنوُّ �ْلَخاِلِق ِفى َهَذ� �لتَّ

ال�شم�ض

تاِء َيْبد�أُ فى 21 دي�َشْمبر َويْرتبُط به �نخفا�ُض درجاِت �لَحر�رِة )�لنقالب �ل�شتوى(. َل �ل�شِّ • َف�شْ
َل �لرَّبيع َيْبد�أُ فى 21 مار�ض وَيْعتدُل فيه �لمناُخ ويميُل للدِّفِء  )�لعتد�ل �لربيعى(. • َف�شْ

يف َيْبد�أُ  فى 21 يونيه ويتميَّز بارتفاِع درجِة �لحر�رِة )�لنقالب �ل�شيفى(. َل �ل�شَّ •  َف�شْ
َل �لَخريف َيْبد�أُ فى 23 �شبتمبر َوتت�شاقُط فيه �أور�ُق �لأ�ْشجاِر  )�لعتد�ل �لخريفى(. • َف�شْ

تعلمت في هذ� �لدر�ض �أن:

َلِحْظ َوفكر:

دائرة الأ�شتواء

�شكل )38(

توجه �إلى �لأن�شطة و�لتدريبات لحل �لتطبيقات على �لدر�ض.
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�أهم �لمفاهيم �لو�ردة بالوحدة

معناه�لمفهوم

 َخطُّ ُطول

َد�ِئَرُة َعْر�ٍض

ِمْحَوُر �لأَْر�ِض

ٌة َدْوَرٌة َيْوِميَّ

ٌة َدْوَرٌة �َشَنِويَّ

ٌل ُمَناِخىٌّ َف�شْ

�لقطر �ل�شتو�ئى

�لقطر �لقطبى

ْنَتِهى  ، َوَتَ
ِّ
َماِلى ِف َد�ِئَرٍة َتْبَد�أُ ِمَن �ْلُقْطِب �ل�شَّ ِعَباَرٌة َعْن ِن�شْ

. 
ِّ
ِعْنَد �ْلُقْطِب �ْلَجُنوِبى

ِة . يَّ �شِ
ْ
ٌة �أفقية ُتِحيُط ِباْلُكَرِة �لأَر   َد�ِئَرٌة َوْهِميَّ

�ِض، 
ْ
�لأَر َكِز 

ْ
ِبَمر  �

ًّ
َمار �ْلُقْطَبْيِن  َبْيَن  ُل  َي�شِ  

ٌّ
َوْهِمى َخطٌّ   

َوَيِميُل َعِن �ْلَخطِّ �ْلَعُموِدىِّ ِبِمْقَد�ِر 23.5° َدَرَجٍة .

َلى  ِب �إِ ْ
ْم�ِض ِمَن �ْلَغر �ِض َحْوَل َنْف�ِشَها �أََماَم �ل�شَّ

ْ
 َدْوَر�ن �لأَر

ًة ُكلَّ 24 �َشاَعًة .
َّ
ِق َمر

ْ
ر �ل�شَّ

ًة 
َّ
ِق َمر

ْ
ر َلى �ل�شَّ ِب �إِ ْ

ْم�ِض ِمَن �ْلَغر �ِض َحْوَل �ل�شَّ
ْ
 دور�ُن �لأَر

ُكلِّ       365 َيْوًما .

َنٍة ِمْن َحْيُث  اِئ�َض ُمَعيَّ ُز ِبَخ�شَ ٌة ِمَن �ْلَعاِم َتَتَميَّ َفْتَرٌة َزَمِنيَّ

َياُح .
ِّ
�ْلَحَر�َرُة َو�لأمطاُر َو�لر

�إلى  للغرب وي�شل طوله  �ل�شرق  د�ئرة عر�ض تمتد من 

7927 ميل.

خط ي�شل بين �لقطب �ل�شمالى و�لقطب �لجنوبى وي�شل 

طوله 7900 ميل.

1
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اأهداف الوحدة

بنهاية هذه �لوحدة يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يو�ضح مر�حل تكوين �لياب�س و�لماء .
• يقارن بين توزيع �لياب�س و�لماء .

• يفرق بين �لقار�ت و�لمحيطات و�لجزر .
• يتعرف دورة �لماء فى �لطبيعة.

• ي�ضتنتج �أهمية �لماء .
• ي�ضنف مو�رد �لمياه على �ضطح �لأر�س .

• يحدد عو�مل ت�ضكيل �ضطح �لأر�س .
• ي�ضتنتج حكمة �هلل فى خلق �لياب�س و�لماء.

درو�س الوحدة

ُة �ْلَياِب�ِس َو�ْلَماِء.
َ
�لدر�س �لأول : َن�ْضاأ

�لدر�س �لثاني : َعَو�ِمُل َت�ْضكيِل �َضْطِح �لأْر�ِس.

�لدر�س �لثالث : �ْلِمَياُه �ْلَماِلَحُة َو�ْلَعْذَبُة.

اليـــــابـــ�س والـمـــــاء

الوحدة الثالثة
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ُة اْلَياِب�ِس َواْلَماِء اأَ َن�شْ

يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد المق�صود بالياب�س والماء .

• يف�سر كيفية تكوين الياب�س والماء .
• ي�صتنتج الآثار المترتبة على توزيع الياب�س والماء .

• يحدد  القارات والمحيطات على خريطة العالم .
• يقارن بين قارات العالم .

• يقدر عظمة الخالق في خلق الياب�س والماء. 

اأهداف

الدر�س 

الدر�س الأول

عزيزي التِّْلِميُذ اإذا نظرت اإلى �َصْكِل اْلُكَرِة 

الأر�س  اأن  �َصَتِجُد  اأََماَمَك  الَِّتي  ِة  يَّ �صِ
ْ
الأَر

التي نعي�س عليها قد خلقها اهلل  مكونة 

من ياب�س وماء ، وي�صمل الياب�س القارات 

المحيطات  من  كالًّ  الماء  ي�صمل  بينما   ،

َماِت  والبحار ، وقد جعل اهلل ِبِهَما ُكلَّ ُمَقوِّ

ِئي�ِس 
َّ
الر اْلَمْيَداُن  ُهَو  َفاْلَياِب�ُس   ، اْلَحياِة 

َدُر ُمْنَتَجاِتِه  ُه َم�صْ نَّ
ِلَن�َصاِط الإِْن�َصاِن ، َكَما اأَ

َواْلَماُء  ِة،  َواْلَمْعِدِنيَّ ِة  َوالزَِّراِعيَّ ِة  اْلَحَيَواِنيَّ

ْمالِح  َداِف َواللُّوؤُلوؤِِ َوالأَ َواِت َكالأَ�ْصَماِك َوالإِ�ْصَفْنِج َوالأَ�صْ
ْ
ر  اْلَحَياِة َوَيْحَتِوي َعَلى َكِثيِر ِمَن الثَّ

ُّ
ُهَو �ِصر

، َوَغْيِرَها ِمَن اْلَخْيَراِت َوالنَِّعِم الَِّتى اأَْنَعَم اهلُل ِبَها َعَلْيَنا.

ْكِل اْلَمْوُجوِد َحاِلًيًا؟   اُت َواْلُمِحيَطاُت؟ َهْل َخَلَقُهَما اهلُل ِبال�شَّ َنِت اْلَقارَّ فَهْل َتْعِرُف َكْيَف َتَكوَّ

ُة َتْف�ِصَيراٍت ِلَن�ْصاأَِة اْلَياِب�ِس َواْلَماِء، َكاَن ِمْن  وؤال �صغَل تفكير اْلُعَلَماِء ِلَفْتَرٍة َطِويَلٍة َوَظَهَرْت ِعدَّ َهذا ال�صُّ

اِت اْلَعاَلِم اْلَيْوَم َكاْنَت ُكْتَلًة َواِحَدًة ُمَتَما�ِصَكًة، 
َّ
نَّ َقار

 الَِّذى َيَرى اأَ
ِّ
ُة فيجنر اْلَعاِلِم الأَْلَماِنى اأَ�ْصَهرَها َنَظِريَّ

ِفي  ْت 
َّ
ا�ْصَتَقر َحتَّى  ا  َتْدِريِجيًّ َتَتَباَعُد  اأََخَذْت  اأَْجَزاٍء  اإَِلى  َواْنَق�َصَمْت  َوالْنِك�َصاِر،  ِع  دُّ ِللتَّ�صَ ْت  �صَ

َّ
َتَعر ُثمَّ 

ِة َمَراِحَل......هل تعرفها؟ ُة ِبِعدَّ ْت َهِذِه اْلَعَمِليَّ
َّ
اِت، َوَقْد َمر

َّ
َنِت اْلَقار ِعَها اْلَحاِلَيِة َوَكوَّ َمَوا�صِ

)�شكل 39( الأر�ض ) الكوكب املائى (

َلِحْظ َوَتَعلَّْم:

الق�شايا املت�شمنة 

• ح�صن ا�صتخدام الموارد وتنميتها .
• تر�صيد ا�صتهالك المياه .
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َتِجُد  اأََماَمَك  الَِّذى  ْكِل  ال�صَّ ِبُمالَحَظِة  المرحلة الأولى: 

ا�ْصُم  َعَلْيَها  َوُيْطَلُق  َواِحَدة  ُكْتَلًة  َكاَن  اْلَياِب�َس  نَّ 
اأَ

بنجايا َوَكاَن ُيِحيُط ِبَها اْلَماُء.

اْلُكْتَلُة ِفى  َهِذِه  اأََخَذْت  َذِلَك  َبْعَد  المرحلة الثانية: 

ْكِل  ال�صَّ ِفى  َكَما  ُكَتَلَتْيِن  ْو  اأَ ْيِن  ُجْزاأَ اإَِلى  الْنِق�َصاِم 

َماِل ُتْعَرُف ِبا�ْصِم ُلوَرا�صَيا،  المقابل  ُكْتَلة ِفى ال�صَّ

ُل  َوُكْتَلة ِفى اْلَجُنوِب ُتْعَرُف ِبا�ْصِم جندوانا َوَيْف�صِ

َبْيَن َهاَتْيِن اْلُكْتَلَتْيِن َبْحُر تث�س.

َلِحْظ َوا�ْشَتْنِتْج:

المرحلة الثالثة :

َها اْلَبْع�ِس   َعْن َبْع�صِ
ِّ
ْدِريِجى َباُعِد التَّ �َصاِع َوالتَّ ُموِّ َوالتِّ َخَذْت ِفى النُّ ِة ُكَتٍل اأَ اْنَق�َصَمْت جَندواَنا َوُلوَرا�صَيا اإَِلى ِعدَّ

ِة َزْحَزَحِة  ُة ِبا�ْصِم َنَظِريَّ َظِريَّ َهِذِه النَّ
َ
كِل الُمقابِل.وقد ُعرفت   َعَلْيِه الآَن، َكما فى ال�صَّ

َ
َلْت اإَِلى َما ِهى اإَِلى اأَْن َو�صَ

الت�صابه  منها:  كثيرة  اأدلة  على  ِفيها  اْعَتَمَد  َوَقِد  اِت،  اْلَقارَّ

فى ال�صكل بين ال�صاحل الغربى لإفريقيا، وال�صاحل ال�صرقى 

هما كانتا ُمتال�صَقَتْيِن،  ا يدلُّ على اأنَّ لأمريكا الجنوبية، ممَّ

الأر�ِس:  كوكبِ  على  م�صاحًة  اأكبُر  هما  اأيُّ ت�صاأُل:  قد  ولعلَّك 

الياِب�س اأم الَماء؟ ولَمْعرفِة ذلَك لحِظ ال�صكَل التالى.

)�شكل 40( 

)�شكل 41( 

)�شكل 42( 
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ُنالِحُظ اأَنَّ

ِف  ِة، َفُمْعَظُم اْلَياِب�ِس َيَقُع ِفى ِن�صْ يَّ �صِ
ْ
َفِي اْلُكَرِة الأَر • َتْوِزيَع اْلَماِء َواْلَياِب�ِس َغْيُر ُمَتَعاِدٍل ِفى ِن�صْ

.
ِّ
ِف اْلُكَرِة اْلَجُنوِبى ، َوُمْعَظُم اْلَماِء َيَقُع ِفى ِن�صْ

ِّ
َماِلى اْلُكَرِة ال�صَّ

.
ِّ
ِبى

ْ
ِف اْلَغر ْكَثَر ِمْنُه ِفى النِّ�صْ ِقى اأَ

ْ
ر ِف اْلُكَرِة ال�صَّ •ِم�َصاَحَة اْلَياِب�ِس ِفى َن�صْ

�ْصُتَرالَيا.  ي�صم قارات اإْفِريِقُيا َواآَ�ْصَيا َواأُوُرِبا َواأُ
َّ
ِقى

ْ
ر َف اْلُكَرِة ال�صَّ •ِن�صْ

ُة  
َّ
َة اأَمِريَكا الجنوبية َوَتَقُع اْلَقار

َّ
ِة َوَقار َماِليَّ َة اأَمِريَكا ال�صَّ

َّ
مُّ َقار  َي�صُ

َّ
ِبى

ْ
َف اْلُكَرِة اْلَغر •ِن�صْ

.
ِّ
ُة )اأنَتارِكتيَكا( َحْوَل اْلُقْطِب اْلَجُنوِبى ُة اْلَجُنوِبيَّ اْلُقْطِبيَّ

 ٪ 29.3 ى ن�صبة  الياب�َس  يغطِّ اأن  ال�صكِل  َيت�صُح من 

ى الماُء  تقريًبا من �صطح الكرة الأر�صية، بينما يغطِّ

ن�صبة 70.7٪ تقريًبا من م�صاحة �صطحها.  ويختلُف 

توزيُع الياب�ِس والماء َعلى �صطِح الأْر�ِس، فهل تعرُف 

يع الياب�ُس والماُء على �صطح الأر�ِس؟ كيَف يتم توزَّ

٪29.3

الياب�ض

٪70.7

املاء

َلِحْظ َوتعلم:

)�شكل 43( توزيع الياب�ض واملاء

44.3 مليون كم مربع

 2
30.3 مليون كم

 2
24.2 مليون كم

2
10.5مليون كم

 2
17.8 مليون كم

 2
7.8 مليون كم

12.3 مليون كم مربع

خريطة العامل التالية وتعرف م�شاحه الياب�سَلِحْظ 

)�شكل 44( خريطة توزيع الياب�ض واملاء
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ُة اأ�صتراليا.
َّ
َغَرَها ِم�َصاَحًة َقار ُة اآ�صياَواأَ�صْ

َّ
اِت ِم�َصاَحًة َقار

َّ
• اأَْكَبَر اْلَقار

 بقاراِت اإْفريقيا واآ�صيا  واأمريكا ال�صمالية.
ُّ
رطاِن يمر • َمداُر ال�صَّ

كِل َنتائُج كثيرٌة، هل تعرف ما ِهى؟  َب على َتْوزيِع الياب�ِس والماِء ِبهذا ال�صَّ وقد ترتَّ

ِة  اختالُف الت�صاري�ِس َوالُمناخ على �صطِح الأر�ِس وما يرتبُط به من اختالٍف فى  الأََقاِليِم اْلُمَناِخيَّ

اِن َعَلى �َصْطِح  كَّ اِلى اختالف َتْوِزِيع ال�صُّ َباِت َواْلَحَيَواِن َوِبالتَّ اِئ�ِس النَّ �ِس َوَخ�صَ
ْ
َعِلى �َصْطَح الأَر

�ِس َواختالف َن�َصاِطِهْم َوَمَظاِهِر َحَياِتْهِم.
ْ
الأَر

القاراِت، والماِء  الَّذى ي�صمُل  الياب�ِس،  نة من  التى نعي�ُس عليها مكوَّ الأر�س   •
الذى ي�صمُل الُمحيطاِت والِبحاَر.

الماُء من  ِن  المرتفعُة من �صْطح الأر�ِس، والتى لم يتمكَّ الياب�س هو الأجزاُء   •
َغْمرها.

ز فى ن�صِف الكرة  مالي، اأما الماُء فيتركَّ ُز فى ن�صِف الكرِة ال�صَّ • الياب�َس يتركَّ
.
ِّ
ِالجنوبى

كل الحاِلى.  بعدَّة مراِحَل حتَّى َو�صال اإلى ال�صَّ
َّ
• تكويُن الياب�ِس والماِء قد مر

�صطِح  على  المناخيَّة  الأقاليِم  َتْحديد  فى  اأهميٌة  لُه  والماء  الياب�ِس  توزيع   •
ْطح. �س وَخ�صائ�ِس النباِت والَحيواِن وَمظاهِر ال�صَّ

ْ
الأر

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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كيِل �َشْطِح الأْر�س َعوامُل َت�شْ

يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد عوامل ت�صكيل �صطح الأر�س.
• يميز بين اأ�صكال �صطح الأر�س.

• ي�صتنتج الآثار المترتبة على حدوث الزلزل والبراكين.
• يحدد المق�صود بالنحت والإر�صاب.

•ي�صتنتج تاأثير الرياح فى ت�صكيل �صطح الأر�س. 

اأهداف

 الدر�س 
الق�شايا املت�شمنة 

• ح�صن ا�صتخدام الموارد وتنميتها .

الدر�س الثاني

َع والختالَف والتَّكامَل اأ�صا�َس الَحياة  ا لالإن�صاِن، وجعل التنوُّ  لقد خلَق اهلل الأر�َس وجعَلها ُم�ْصَتقرًّ

عليها - ف�َصْطح الأَْر�ِس َلْي�َس ُكلُُّه ُم�ْصَتِوًيا - َبْل َتْظَهُر ِفيِه اأرا�ٍس مرتفعة واأرا�ٍس م�صتوية َواأخرى 

ة. ُمْنَخَف�صَ

المنخف�صة من  اْلَبْحِر - والأرا�صى  �َصْطِح  ُم�ْصَتَوى  َفْوَق  َتْعُلو  الَِّتى  الأَْجَزاُء   
َ
َتَفَعاُت ِهى

ْ
 فاْلُمر

الياب�س هى م�صاحات تنخف�س انخفا�صًا وا�صحًا عن الجهات المحيطة بها.

اأ�شكال �شطح الياب�س

اِبِق ما يلى : ْكِل ال�صَّ ُح ِمَن ال�صَّ َيتَّ�صِ

1- اْلِجَباَل:

قمة  لها  الأَْر�ِس  �َصْطِح  ِمْن  مرتفعة  اأر�س   
َ
ِهى

م�صتوى  َفْوَق  ِمْتٍر   1000 َعَلي  ارتفاعها  وَيِزِيُد 

َوِجَباِل  اأُوُربا  ِفى  الأَْلِب  ِجَباِل  ِمْثَل  اْلَبْحِر  �َصْطِح 

اأَمِريَكا  ِفى  الإْنِديز  َوِجَباِل  اآ�َصْيا  ِفى  الهيمالَيا 

ِة. اْلَجُنوِبيَّ

)�شكل 45( العامل طبيعيا

الأوديةالجبال ال�شهولالتاللاله�شاب
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اَب: 2- اْلِه�شَ

هى اأرا�صى مرتفعة عما يجاورها ، و�صطحها م�صتوى اأو �صبه 

�صطح  م�صتوى  500 متر فوق  ارتفاعها عن  يزيد  و  م�صتوى 

البحر مثل ه�صبة اأثيوبيا فى اإفريقيا. 

الَل: 3- التِّ

الجبل  ُت�صبُه  �ِس 
ْ
الأَر �َصْطِح  ِمْن  َتِفَعٌة 

ْ
ُمر اأَْجَزاٌء    

َ
ِهى

َويقلُّ ارتفاُعها عن 1000 ِمْتٍر َفْوَق �َصْطِح اْلَبْحِر.

5- الأَْوِدَيَة :

ِبَها  َوَتُحفُّ  يَِّقٌة  َو�صَ ُم�ْصَتِطيَلٌة  منخف�صة  اأََرِا�ٍس   
َ
ِهى

َتْجِرى  الَِّتى  الأَْنَهاِر  اأَْوِدِيِة  ِمْثل  َجاِنَبْيَها  َعَلى  َتِفَعاُت 
ْ
اْلُمر

َر.  ِفيَها اْلِمَياُه َكَوادى الَّنيِل ِبِم�صْ

ُهِوَل : 4- ال�شُّ

 اأَرِا�ٍس ُمْنَب�ِصَطٌة من اأ�صطح الياب�س َل َيْرَتِفُع ُم�ْصَتَواَها 
َ
ِهي

ُهوُل  ال�صُّ ِمْنَها  اْلَبْحِر،  �َصْطِح  ُم�ْصَتَوى  َعْن  ِمْتٍر   500 عن 

ُهوُل  يَُّةمثل �صهول نهر النيل فى اإفريقيا  َوِمْنَها ال�صُّ اْلَفْي�صِ

ُة المطلة على �صواحل البحار والمحيطات. اِحِليَّ ال�صَّ

)�شكل 47( 

)�شكل 46( 

)�شكل 48( 

)�شكل 49( 
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ْكل التَّالي: نت هذه الظاهراُت الت�صاري�صيُة؟ لمعرفِة ذلك لِحِظ ال�صَّ ولعلَّك تت�صاءُل كيَف تكوَّ

ُل  التي ت�صكِّ العوامَل  اأن  ال�صابق  ُل  اُل�َصكِّ يتَّ�صُح من 

ى  ُت�َصمَّ
َ
�ِس 

ْ
َدُرَها َباِطِن الأَر �صطَح الأر�س َيُكوُن َم�صْ

التي  اأما  َواْلَبَراِكيِن،  الزَّلِزِل  ِمْثَل  ًة  َباِطِنيَّ َعَواِمَل 

ى َعَواِمَل  �ِس َوُت�َصمَّ
ْ
َدُرَها َفْوَق �صطح الأَر َيُكوُن َم�صْ

َواْلَجِليد  َواْلَماِء  َياِح 
ِّ
الر ِمْثَل  ًة  �َصْطِحيَّ اأَْو  خارجية 

والتجوية والأمواج .

ُة: ًل: اْلَعَواِمُل اْلَباِطِنيَّ اأَوَّ

اٌت �صريعة َتْحُدُث ِفى اأَْجَزاٍء   لِزُل: َهزَّ 1-الزَّ

ًة  ِة، َوَقْد َتُكوُن َقِويَّ يَّ �صِ
ْ
َنٍة ِمَن اْلِق�ْصَرِة الأَر ُمَعيَّ

ِعيَفًة اأو َغْيَر َمْح�ُصو�َصٍة. َرًة اأَْو �صَ ُمَدمِّ

ِكيِل �َشْطِح الأَْر�ِس؟ ْلَزاُل ِفى ِت�شْ ُر الزِّ فهل تعرف َكْيَف ُيوؤَثِّ

اإلتواء

انك�شار

َوت�صققها حيُث تنخف�ُس  ِة  يَّ �صِ
ْ
الأَر اْلِق�ْصَرِة  ِخاَلِل ت�صدع  ِمْن  �ِس 

ْ
الأَر �َصْطِح  َت�ْصِكِيل  ِفى  َلِزُل  الزَّ ُر  ُتوؤَثِّ

يَها ِمَياُه  ْجَزاِء الَِّتى َكاْنَت ُتَغطِّ �ِس ِفُيَغمرها اْلَبْحُر ِبَماِئِه، اأَو ترتفع َبْع�ُس الأَ
ْ
َبْع�ُس الأَْجَزاِء ِمَن الأَر

اْلَبْحِر َفَتْنَح�ِصُر َعْنَها اْلِمَياُه.

عوامل ت�شكيل �شطح الأر�ض

عوامل باطنية

بطيئة

)انك�شارات - اإلتواءات(

�شريعة

)زلزل - براكين(

التعريةالمائية

)بفعل المياه( 

التعريةالتجوية

الهوائية

)بفعل الرياح(

التعرية 

الجليدية

) الجليد(

التعرية 

ال�شاحلية 

)الأمواج(

عوامل خارجية

)�شكل 50( 

ُهوُل  ؛ َفال�صُّ �َصاِط اْلَب�َصِريِّ ُر َعَلى النَّ ُتوؤَثِّ
َ
َباِت والحيوان، كما  ِع المناخ والنَّ  ِفى َتَنوُّ

ٌ
اِري�ُس َلَها اأََثر َوَهِذِه التَّ�صَ

َتِبُط 
ْ
َتِفَعَة َتر

ْ
َة اْلُمر اِنيَّ كَّ نَّ اْلَكَثاَفَة ال�صُّ �َصاِط اْلَب�َصِرىِّ َعَلى َعْك�ِس اْلِجَباِل، َوِلَذِلَك َفاإِ ُتْعَتَبُر اأَْكَثَر ُماَلَئَمًة ِللنَّ

ِة. اِديَّ ًة ِبَمَواِرِدَها الْقِت�صَ ُهوُل َغِنيَّ ًة اإَِذا َكاْنَت َهِذِه ال�صُّ ُهوِل َوَخا�صَّ َعاَدًة ِبَمَناِطِق ال�صُّ
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2- اْلَبَراِكيُن: 

ِهَرِة ،َواْلَغاَزاِت  ُخوِر اْلُمْن�صَ يثور البركان ب�صبب ُخُروِج ال�صُّ

من باطِن الأر�ِس اإلى �صْطحها عبر فوهته َحْيُث َتْبُرُد 

ُد ، مكوِّنًة َجَباًل ُمْرَتِفعًا مخروطى ال�صكل . َوَتَتَجمَّ

ُر اْلَبَراِكيُن   فى �َشْطِح الأَْر�ِس؟  فهل تعرف كيف تغيِّ

َتْن�َشاأُ َعْنَها: الُجزُر البركانّيُة مْثل ُجزِر هاواى، 

والِجباُل المخروطيَّة مثل َجبل كينيا والِه�صاٌب         

بَتى الَيمن واأثيوبيا. البركانيٌة مثل َه�صَ

3- اْلَحَرَكاُت اْلَبِطيَئُة:

َة  اْلَجَبِليَّ ال�ِصَل  َوال�صَّ اِت 
َّ
اْلَقار َنِت  َوَكوَّ �ِس 

ْ
الأَر �َصْطَح  َلْت  �َصكَّ الَِّتى  َوالْنِك�َصاَراُت  الإْلِتَواَءاُت   

َ
وِهى

َوِهى  ِة  اْلَخاِرِجيَّ ِباْلَعَواِمِل  ُتْعَرُف  اأُْخَرى  َعَواِمُل  ُهَناَك  ِة  اْلَباِطِنيَّ ِلْلَعَواِمِل  اَفِة  ِبالإِ�صَ اْلِعْماَلَقَة. 

َياُح ، َواْلَجِليُد.
ِّ
اْلِمَياُه ، َوالر

ثانًيا: العوامل الخارجية )ال�شطحية(

1- اْلِمَياُه:

يوؤدى اْلَماُء ِمْن ِخاَلِل َما َيُقوُم  ِبِه ِمْن َنْحِت 

�َصاٍبها ِفى اأََماِكَن اأُْخَرى 
ْ
ُخوِر َوَنْقِلَها َواإِر ال�صُّ

�ِس َوُظُهوِر اْلَعِديِد 
ْ
َدْوًرا ِفى َت�ْصِكيِل �َصْطِح الأَر

هول  ال�صُّ ِمْثَل  ِة  اِرِي�صيَّ التَّ�صَ الأَ�ْصَكاِل  ِمَن 

الفْي�صيَّة ودلتاوات الأْنهار.

)�شكل51( جزيرة هاواى فى املحيط الهادى

1- نحت
2- نقل

3- اإر�شاب

)�شكل 52( 
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َياُح: 2: الرِّ

ِة  اِهِريَّ َياُح اأََهمَّ اْلَعَواِمِل الظَّ
ِّ
ُتْعَتَبُر الر

ُل �َصْطَح الأر�ِس ِفى اْلَمَناِطِق  الَِّتى ُت�َصكِّ

ُخوِر، ُثمَّ  ِة َحْيُث َتُقوُم ِبَنْحِت ال�صُّ ْحراِويَّ ال�صَّ

َنًة  ْخَرى ُمَكوِّ �َصاِبَها ِفى َمَناِطَق اأُ
ْ
َنْقِلَها َواإِر

ِة ِمْثَل  اْلَعِديَد ِمن الَظاِهَراِت الت�صاري�صيَّ

ِة  والمنخف�صات الحو�صية. ْمِليَّ
َّ
اْلُكْثَباِن الر 3-  اْلَجِليُد:

�ِس ، َحْيَث َتَتَراَكُم 
ْ
ُر اْلَجِليُد ِفى َت�ْصِكيِل �َصْطِح  الأَر ُيوؤَثِّ

َحاٌت  ُم�َصطَّ ِمْنَها  ُن  َفَيَتَكوَّ َعاٍم  َبْعَد  َعاًما  ُلوُج  الثُّ

�ِس ، 
ْ
ُر ِفى َت�ْصِكيِل �َصْطِح الأَر َعِظيَمٌة ِمَن اْلَجِليِد ُتوؤَثِّ

اهرات التَّ�صاري�صيَّة  ى اإلى تْكويِن بع�ِس الظَّ وتوؤدِّ

ة. مْثل الُبَحْيرات الجليديَّ

�ِس َتنق�صُم اإلى َعوامَل َباطنيٍة مثَل الزَّلزِل والَبراِكين، 
ْ
• َعوامَل َت�صكيِل �َصطِح الأر

ياِح والَماِء والجليِد .
ِّ
وَعوامَل �َصطحيٍة مثَل الر

�ِس .
ْ
يل �َصطَح الأر ة لت�صكِّ اهريَّ • الرياَح ُتْعتبُر اأَهمَّ الَعوامِل الظَّ

نٍة  اٍت تحدُث فى اأجزاٍء معيَّ • الزلزَل اأحُد العوامِل الباطنيَّة، وهى عبارٌة عن ِهزَّ
عيفًة غيَر مْح�صو�صٍة . رًة اأو �صَ �صيَّة ، وَقْد َتكوُن قويًة مدمِّ

ْ
ِمَن الِق�ْصرِة الأر

ديُد الَحرارِةَ ِب�صْطِحها  �ِس  َي�صُل َباطُنها ال�صَّ
ْ
• الَبراكيَن ِهى َفتحاٌت فى ِق�صرِة الأر

الَبارِد، وَتخرُج ِمْن هذه الَفتَحاِت وْقَت الثَّوراِن موادُّ ُمن�صِهرٌة واأْبخرٌة وغازاٌت 

وَرَماٌد .

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

حاول تتعرف باقى عوامل التعرية ال�صطحية من خالل مكتبة المدر�صة وال�صبكة الدولية للمعلومات.

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.

)�شكل 53( 

)�شكل 54( 
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)�شكل 55( دورة املاء فى الطبيعة 

يتوقع بعد �لنتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد المق�صود بـ: بحر مفتوح ، بحر داخلى ، بحيرة ، نهر     
   ، نبع ، بئر .

• ير�صم دورة المياة فى الطبيعة.
• ي�صنف م�صادر المياه المختلفة على �صطح الأر�س .

• يقدر اأهمية الموارد المائية المختلفة لالإن�صان.
• يميز بين ال�صلوكيات ال�صحيحة و غير ال�صحيحة فى    

     التعامل مع المياه. 

• يقدر عظمة اهلل فى ت�صخير الماء لخدمة الإن�صان

اأهداف

 الدر�س 
الق�شايا املت�شمنة 
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2
73.4 مليون كم

2
86.5 مليون كم

2
166,2 مليون كم

هْل تعلُم َعزيزي التِّلميُذ اأنَّ للماِء اأنواًعا متعدِّدًة. لحِظ ال�شكَل التالَي لتتعرََّفها:

اأنواع المياه

مياه مالحة

الأنهار المحيطات  البحيرات 

المالحة

البحيرات 

العذبة

الآبارالعيون 

البحار 

المالحة

المياه الجوفية العذبة

مياه عذبة

 المياه المالحة ، َوت�صمُل المحيطاِت، والبحاَر، 
َ
ِل اأْنواِع المياِه وهى والآن َتعاَل نتعرْف اأوَّ

والبحيراِت.

بحر خارجي: 

م�شاحة من 

الماء المالح 

اأ�شغر من 

المحيط وتت�شل

بالمحيطات 

بفتحات وا�شعة 

مثل بحر ال�شين.

المحيط: 

م�شاحة وا�شعة 

من الماء المالح 

ذات اأعماق كبيرة 

مثل المحيط 

الهادى.

البحيرة: 

م�شاحة �شغيرة 

من الماء المالح 

اأو العذب يحيط 

به الياب�ض مثل 

البحيرات العظمى.

بحر مغلق: 

م�شاحة من الماء 

المالح يحيط بها 

الياب�ض وليت�شل 

بالمحيط اأو بحر 

مثل بحر قزوين.

بحر داخلي: 

م�شاحة من 

الماء المالح 

اأ�شغر من 

المحيط وتت�شل 

بالمحيط 

بفتحات �شيقة 

�شحلة مثل 

البحر الأحمر .

2
14 مليون كم

2
19.5 مليون كم

املحيط املتجمد اجلنوبي

املحيط القطبي ال�شمايل

دائرة ال�شتواء

)�شكل 56(خريطة توزيع املحيطات
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1-الُمحيطاُت .. هْل تعرُف ما المق�صوُد بالُمحيطاِت؟ لحِظ الخريطَة �صكل )56(لتتعرفها. 

فها( تنق�صُم البحاُر 
َّ
2- البحار: فهْل تعرُف المق�صوَد بالِبحاِر ؟)لحِظ الخريطَة ال�صابقَة لتتعر

اإلى ق�صمين يو�صحهما ال�صكُل التَّالى :

اأنواع البحار

بحار خارجية

بحار داخلية مفتوحةبحار داخلية مغلقة

بحار داخلية

البحر المتو�صطالبحر الميت

 بحر

ال�سين

البحر الأحمربحر قزوين

بحر

 ال�صمال

ال�صابقَة  الخريطَة  )لحِظ  الماِلحِة؟  بالُبْحيراِت  المق�صوَد  تعرُف  فهْل  الَماِلحُة:  البَحْيراُت   -3

َغُر ِم�َصاَحٍة ِمَن اْلَبحاِر َوُمحاطٌة ِباْلَياِب�ِس من جميع الجهات.  فها( ِهى اأَ�صْ
َّ
لتتعر

4- المياه الجوفية المالحة : وهى المياه التى ت�صتخرج من باطن الأر�س متمثلةفى الآبار 

�صالحة  غير  فهى  وبذلك  جزء  األف  لكل  جزء   0.6 عن  الأمالح  ن�صبة  فيها  تزيد  و  العيون  و 

لل�صرب.

َثِانيًا : اْلِمَياُه اْلَعْذَبُة وَت�شمُل

1-الأَْنَهاُر: 

َتَفَعاِت اأَْو َنِتيَجَة َذَوَباِن اْلَجِليِد 
ْ
َنْت َنِتيَجَة �ُصُقوِط الأَْمَطاِر َعَلى اْلُمر ٌة َعْذَبٌة َتَكوَّ  َمَجاري َماِئيَّ

َ
ِهي

بِّ َوُيوَجُد اْلَعِديُد ِمَن الأَْنَهاِر ِفى اْلَعاَلِم . َبداأُ ِمَن اْلَمْنَبِع ، وَيْنَتِهى ِعْنَد اْلَم�صَ َفْوَق ِقَمِم اْلِجَباِل َوَيْ
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اِتَجِة َعْن َذَوَباِن اْلَجِليِد. ع ِمَياِه الأَْمَطاِر اأَو اْلِمَياِه النَّ ُن َنِتيَجَة َتَجمُّ 2-اْلُبَحْيَراُت اْلَعْذَبُة : َتَتكوَّ

َلِحِظ اْلَخِريَطَة َوا�ْصَتْنِتْج َبْع�َس َهِذِه اْلُبَحْيَراِت:

يِة . َراْلَعَربَّ ِة ِم�صْ  • ُبَحْيَرُة فيكتوريا  َو�ْصَط اإِْفِرِيقيا ، و ُبحْيرُة ال�صد العالى ِفى جنوب ُجْمُهوِريَّ

ُة العذبة :وتقل فيها ن�صبة الأمالح عن 0.6 جزء لكل األف جزء   3- اْلِمَياُه اْلَجْوِفيَّ

تتمثل فى :

 ِللْمَياِه 
ٍّ
ٍق َطِبيِعي اأ - اْلُعُيوُن :ِعَباَرٌة َعْن َتَدفُّ

�َس 
ْ
الأَر �َصْطِح  اإَلى  وُخُروِجها  ِة  اْلَجْوِفيَّ

ِمْثَل   ، ٍع  ُمَتَقطِّ ِب�َصْكٍل  اأَْو  ُم�ْصَتِمرٍّ  ِب�َصْكٍل  ا  اإمَّ

ِة  اْلُعُيوِن اْلَمْوُجوَدة ِفى اْلَواَحاِت ِبُجْمُهوريَّ

ِة. َر اْلَعَرِبيَّ ِم�صْ

ب - الآَباُر : ِعَباَرة َعْن ُحْفَرٍة َيتمُّ َحْفُرَها 

اإَِلى  وِل  ِلْلُو�صُ �ِس 
ْ
الأَر ِفى   

ٍّ
�ِصى َراأْ ِب�َصكٍل 

ِة. ُم�ْصَتَوى �َصْطِح اْلِمَياِه اْلَجْوِفيَّ

َلِحِظ اْلَخِرِيَطَة َوا�ْصَتْنِتْج َبْع�َس َهِذِه الأَْنَهاِر .

ِة .  •َنْهَرا دجلة، والفرات  ِفى اْلِعَراِق.   •نهرا جوبا و�صبيلى فى ال�صومال. َر اْلَعَرِبيَّ ِة ِم�صْ •َنْهُر النيل ِفى ُجْمُهوِريَّ

)�شكل 57( الأنهار و البحريات يف الوطن العربى و و�شط اإفريقيا 
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الفرات

بحرية ڤيكتوريا
دائرة ال�شتواء

)�شكل 58( بئر جويف
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تها. يَّ ا لنتعرْف اأهمِّ فنا اأنواِع المياِه، تعاْل مَعً والآن َعزيزى التلميُذ ،  وبعَد اأن تعرَّ

ًة َكبيرًة ِفى  يَّ اإنَّ ِلْلِمَياِه باأَْنَواِعَها اْلُمْخَتِلَفِة اأََهمِّ

َحَياِتَنا َفالَماُء هو �ِصرُّ اْلَحَياِة َفُهَو ُي�ْصَتْخَدُم ِفى:

ِب َواْلِغَذاِء 
ْ
ر ِة ِمْثَل ال�صُّ • الأَْغَرا�ِس اْلَحَياِتيَّ

ِة . اَقِة اْلَكْهُروماِئيَّ َناَعِة َوَتْوِليد الطَّ َواْل�صِّ

• َوُت�ْصْتْخَدُم اْلِبَحاُر َواْلُمِحيَطاُت َوالأَْنَهاُر 

 َبْيَن اْلَمَناِطِق اْلُمْخَتِلَفِة .
ِّ
ْقِل اْلَماِئى كطرق ِللنَّ

ُل ِمَن اْلِمياِه اْلَماِلَحة َعَلى َبْع�ِس  • َنْح�صُ

َعاِم َوالأ�صماك والإ�صفنج واللوؤلوؤ. الثروات ِمْثَل ِمْلِح الطَّ

ئيَلٌة ،ِلَذِلَك لُبدَّ   ِن�ْصَبٌة �صَ
َ
ة ، َوِهى  َحاِت اْلَماِئيَّ ت�صكل ِم�َصاَحَة اْلْماِء اْلَعْذِب ِن�ْصَبة 3٪ ِمْن ِم�َصاَحِة اْلُم�صطَّ

�ِصيِد ا�ْصِتْهاَلكَها َواْلَعَمِل َعلى َعَدِم تلويثها فنقطُة المياِه ت�صاِوى حياًة.
ْ
ِمَن اْلُمَحاَفِظِة َعليها، َوَتر

)�شكل 59( حقل برتول بحري

�ِس َتنق�صُم اإلى ِمياٍه َعذبٍة وِمياٍه َمالحٍة .
ْ
طِح الأر

َ
1 -الِمياَه َعلى �ص

ا  �ِس ، اأمَّ
ْ
2-الِمياَه الَمالَحَة ُتمثُل 97٪ ِمن اإْجَمالى َحجِم الِمياِه الَموُجودِة َعلى َكوَكِب الأر

الِمياُه الَعذبُة َفُتمثُل 3٪ فقْط .

3-اأَكبَر الُمحيَطاِت َعلى �َصطِح الأْر�ِس ُهو الُمحيُط الَهاِدى. 

 َتنق�صُم اإلى ِبحاٍر َداخليٍة ، وِبحاٍر َخارجيٍة .
َ
4-الِبحار

اقِة ، واأْنواٍع ُمختلفٍة ِمَن الأْمالِح . 5-الِمياَه َتمدَنا ِبالِغذاِء ، وَم�صادِر الطَّ

�ِس.
ْ
طِح الأر

َ
قِل الَمائى َبيَن الأَماِكن الُمْختلفِة َعلى �ص  والُمحيطاِت َو�ِصيلٌة للنَّ

َ
6-الِبحار

ائِل الِحفاِظ َعلى الِمياِه الَعذَبِة .
َ
ِّ َو�ص ّ

تهالِك الِمياِه ِمْن اأَهم
ْ
7-َتر�صيَد ا�ص

تهالِكنا للِمَياه الَعذَبِة والُمحاَفظِة َعلْيها.
ْ
روِرى َتر�ِصيُد ا�ص 8-ِمَن ال�صَّ

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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اأهم المفاهيم الواردة بالوحدة

معناهالمفهوم

َياِب�ٌس 

َجِزيَرٌة

َجَبٌل

َبٌة َه�شْ

َواِدي

ِزْلَزاٌل

ُبْرَكاٌن

َبْحٌر َخاِرِجىٌّ

َبْحٌر َداِخِلىٌّ

َبْحر مغلق

ُمِحيط

ُبَحْيَرٌة

َنْهٌر

َعْيُن َماٍء

ِبْئُر َماٍء

اُء اْلُمْرَتفَعُة عْن �َصْطح البحر الَِّتى َلْم َيْغُمْرَها اْلَماُء. الأْْجَزَ

ِغيَرٌة ِمَن اْلَياِب�ِس ُيِحيُط ِبَها اْلَماُء ِمْن َجِميِع اْلِجَهاِت.  ِم�َصاَحٌة �صَ

ْخَمٌة ِمْن �َصْطِح الأَْر�ِس ُمْرَتِفَعٌة َوُمْنَحِدَرٌة ِمَن اْلَجاِنَبْيِن  َوَلَيِقلُّ  ُكْتَلٌة �صَ

اْرتَفاُعَها َعْن 1000م  ولها قمة.

اأرا�صى مرتفعة عما يجاورها ، �صطحها م�صتوى اأو �صبه م�صتوى.

يَِّقٌة ، َتُحفُّ ِبَها اْلُمْرَتَفَعاُت َعَلى َجاِنَبْيَها  اأَْر�ٌس ُم�ْصَتِطيَلٌة َو�صَ

ِة َقْد َتُكوُن  يَّ َنٍة ِمَن اْلِق�ْصَرِة الأَْر�صِ اٌت متتابعة َتْحُدُث ِفى اأَجَزاٍء ُمَعيَّ َهزَّ

ِعيَفًة َغْيَر َمْح�ُصو�َصٍة . ، اأَْو �صَ
ً
ـَرة  ًة ُمَدمِّ َقِويَّ

ِهَرٌة  ُمْن�صَ َمَوادُّ  َوَراِن  الثَّ َوْقَت  ِمْنَها  يندفع  الأَْر�ِس  ِق�ْصَرِة  ِفى  َفْتَحٌة 

َواأْبِخَرٌة َوَغاَزاٌت َوَرَماٌد ت�صمى الالڤا .

ِباْلُمِحيَطاِت  ُل  َوَتتَّ�صِ اْلُمِحيِط  ِمَن  َغُر  اأَ�صْ اْلَماِلِح  اْلَماِء  ِمَن  ِم�َصاَحٌة 

ِبَفَتَحاٍت َوا�ِصَعٍة  مثل بحر ال�صين.

ِباْلُمِحيَطاِت  ُل  َوَتتَّ�صِ اْلُمِحيِط  ِمَن  َغُر  اأَ�صْ اْلَماِلح  اْلَماِء  ِمَن  ِم�َصاَحٌة 

ْحَلٍة  و�صيقة مثل البحر المتو�صط . ِبَفَتَحاٍت �صَ

ات�صال  لها  ولي�س  الياب�س  بها  يحيط  المالح  الماء  من  م�صاحة 

بالم�صطحات المائية.

ْعَماٍق َكِبيَرٍة . ِم�َصاَحٌة َوا�ِصَعٌة ِمَن اْلَماِء اْلَماِلِح َذاُت اأَ

ِغيَرٌة ِمَن اْلَماِء اْلَماِلح اأَِو اْلَعْذِب ُيِحيُط ِبَها اْلَياِب�ُس . ِم�َصاَحٌة �صَ

َن َنِتيَجَة �ُصُقوِط الأْمَطاِر اأَْو َذَوَباِن اْلجِليِد ِمْن   َعْذٌب َتكوَّ
ٌّ
َمْجرى َماِئي

بٌّ . ٍن َوَلُه َمْنَبٌع َوَم�صَ ِعِه ِفى َمْجرى ُمعيَّ َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت َوَتَجمُّ

�َصْطح  اإلى  َوُخُروجَها  ِة  اْلَجْوِفيَّ ِلْلِمَياِه   
ٍّ
طِبيعى ٍق  َتَدفُّ َعْن  ِعَباَرٌة 

الأَْر�ِس.

ُم�ْصَتوى  اإلى  وِل  ِلْلُو�صُ الأَْر�ِس  ِفى   
ٍّ
َراأْ�ِصى ِب�َصْكٍل  َحْفُرَها  َيِتمُّ  ُحَفرة 

ِة . اْلِمَياِه اْلَجْوِفيَّ
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اأهداف الوحدة

بنهاية هذه الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن :

• يقارن بين ملوك الدولة )القديمة ، الو�سطى ، الحديثة( من حيث 
مدة الحكم واإنجازات كل منهم .

• يف�سر اأ�سباب اهتمام الم�سرى القديم ببناء الأهرامات .
• ي�ستخل�س الدرو�س الم�ستفادة من حفر قناة �سيزو�ستري�س .

• يو�سح دور المراأة فى م�سر عبر الع�سور القديمة .
• يو�سح اأهمية التفاعل الح�سارى بين م�سر والدول الأخرى.

• يو�سح النتائج المترتبة على عقد معاهدة ال�سالم بين الحيثيين والملك رم�سي�س الثانى.
• يو�سح عوامل قيام الح�سارة على اأر�س م�سر.

• يو�سح دور الم�سريين القدماء فى الكفاح من اأجل التحرير.
• يعتز باحترام الم�سريين القدماء للعهود والمواثيق .

• يتعرف اأهم ال�سخ�سيات التى اأثرت فى تاريخ م�سر القديمة .
• ي�ستخل�س الدرو�س الم�ستفادة من �سقوط الدولة )القديمة ، الو�سطى ، الحديثة( .

• يقارن بين ع�سر ال�سمحالل الأول وع�سر ال�سمحالل الثانى من حيث الأ�سباب والنتائج. 
درو�س الوحدة

• الدر�س الأول : ِوحَدُة �َسْعٍب . 
ُر ُبناِة الأْهَراَماِت )الدولة القديمة(. • الدر�س الثانى :  َع�سْ

اِدى )الدولة الو�سطى(.   ُخاُء الْقت�سَ • الدر�س الثالث : َع�سُر الرَّ
ُر الَمجِد الَحْرِبى )الدولة الحديثة(. • الدر�س الرابع : َع�سْ

م�صـــر التــاريــخ
)تاريخ م�صر عبر الع�صور القديمة(

الوحدة الرابعة
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ِوْحدُة �َشعٍب

يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد عو�مل قيام �لح�صارة على �أر�ض م�صر.
• يتعرف �لع�صور �لتاريخية �لتى مرت بها م�صر .

• يحلل �ل�صور و�لخر�ئط �لتى ترتبط بتطور �لأحد�ث فى م�صر �لقديمة .
•يعتز  بتاريخ م�صر �لقديم .

• يف�صر �أ�صباب �صقوط �لدول �لتالية )�لقديمة ، �لو�صطى ، �لحديثة( .
• يقارن  بين �لع�صور �لتاريخية وع�صورما قبل �لتاريخ. 

اأهداف

 الدر�س 
الق�ضايا املت�ضمنة 

 • �لتربية من �أجل �لمو�طنة.

الدر�س الأول

َعاُوَن   َو�ْلَعَمَل ِبِجدٍّ َو�ْجِتَهاٍد َو�لتَّ
َ
ْعى نَّ �ل�صَّ

�ِض �أَ
ْ
ِرىُّ �لَقِديُم ُمْنُذ ُوُجوِدِه َعَلى َكْوَكِب �لأَر َلَقْد �أَْدَرَك �لَم�صْ

َفاِف  ِقى ، َفاْنَتَقَل ِمْن َحَياِة �لترحال �إَِلى َحَياِة �ِل�ْصِتْقَر�ِر َعَلى �صِ
ُّ
ِم َو�لر َقدُّ َمَع �لآَخِريَن ُهْو �أَ�َصا�ُض �لتَّ

ِل  وَّ
�أَ ِقَياِم  �َصِبيِل  ِفى  ُخُطَو�ت  َل  وَّ

�أَ َيْخُطو  َفَبَد�أَ  َو�لَمَعاِدَن  َو�لِكَتاَبَة  �لزَِّر�َعَة  َعَرَف  َوُهَناَك   ، �لنِّيِل  َنْهِر 

ُة َوَقْد  ِبيِعيَّ ُة ، �َصاَعَدُهم َعَلى ِبَناِئَها َنْهُر �لنِّيِل َو�لَمْوِقُع َو�لُمَناُخ َو�لَمَو�ِرُد �لطَّ اَرٍة َعَرَفْتَها �لَب�َصِريَّ َح�صَ

وِر �لأُْخَرى ..  وٍر ُمَتعدَِّدٍة ُكلٌّ ِمْنَها َلُه �ِصَماٌت ُتَميُِّزُه َعْن َغْيِرِه ِمَن �لُع�صُ ْت ِبُع�صُ
َّ
َمر

وُر ؟ َفَهْل َتْعِرُف َما َهِذِه الُع�ضُ

َف َعَلْيَها .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل �لتَّ ْ �إَِلى �ل�صَّ

�ْنُظر

لقرنين 21-18ق.م
بين ا

م
ق.

1
7
-
1
8
ن 

ني
قر
ال
ن 

بي

ق.م
1
1
-
1
6
ن 
ن القرني

ما بي

القرنان 11-4ق.م
يتها

د بدا
حدي

ي�صعب ت

م
ق.
2
9
-
3
1
ن 
ني
قر
ال
ن 
بي

م
ق.

2
2
-
2
8
ن 

ن القرني
بي

بين القرنين 22-21ق.م

ع�صر ال�صمحالل الأول 

الأ�صرات ) 10-7(

�صر الدولة 
ع

الو�صطى الأ�صرات

)12-11 ( 
ع�صر الأ�صمحالل الثانى 

الأ�صرات )17-13(

حديثة 
دولة ال

ع�صر ال

الأ�صرات ) 20-18(

الع�صر المتاأخر 

الأ�صرات

ع�صور ما قبل 

التاريخ 

) قبل معرفة 

كتابة(
ال

الع�صر العتيق الأ�صرات 

)2-1(

ع�صر بناة الأهرامات 

الأ�صرات )6-3(

دائرة 

الأحداث

)30-21(

)�صكل 60(
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اِبَقِة : وِر �ل�صَّ ِف �لَمزيَد َعْن ُكلٍّ ع�صر ِمَن �لُع�صُ
َّ
ا ِبَنا َنَتَعر َو�لآَن َهيَّ

)ع�ضور ما قبل التاريخ( :

�ِض �إِِلى �أَْن َنَجَح 
ْ
وُر َما َقبَل َمْعِرَفِة �لِكَتاَبِة َوَتْبَد�أُ ُمْنُذ َخَلَق �هلُل �لإِْن�َصاَن َعَلى �َصْطِح �لأَر  �أَْى ُع�صُ

ِهْل   .. ِة ع�صور  ِعدَّ �إَِلى  َهِذِه �لفترة  َوَتْنَق�ِصُم  َنْحو َعاِم )3350ق.م(  �لِكَتاَبِة  َمْعِرَفِة  �لإِْن�َصاُن ِفى 

اِلى َحتَّى َتَتَعرََّفها  . ْكِل التَّ َتعِرُفَها ؟لحظ ال�صَّ

اِريِخ وُر َما َقْبَل التَّ ُع�صُ

الع�صر الحجرى 

القديم

الع�صر الحجرى 

الحديث
ع�صر ما قبل الأ�صراتالع�صر النحا�صى

َوالآَن : 

وِر ؟ ِرىُّ الَقِديُم َخاَلَل َهِذِه الُع�ضُ َلَعلََّك َتَت�َضاَءُل َكْيَف َعا�َس الم�ضْ

يِل .... ْف�صِ ٍء ِمَن �لتَّ
ْ
َف َذِلَك ِب�َصى

َّ
ا َنَتَعر َتَعاَل َمِعً

ُر الَحَجِرىُّ الَقِديُم:  اأوًل: الَع�ضْ

َفْوَق  ِل  َنقُّ �لتَّ َد�ِئَم  ِرىُّ  �لم�صْ �لإِْن�َصاُن  َكاَن  ِر  �لَع�صْ َهَذ�  ِفى 

اِب َوَعَلى َجاِنَبى �لنِّيِل ِمْن �أَْجِل َجْمِع �لُبُذوِر َو�لثَِّماِر ِمَن  �لِه�صَ

َن  َتَمكَّ َوَقْد  ُيوِر،  َو�لطُّ �لَحَيَو�َناِت  ْيِد  َو�صَ َباَتاِت،  و�لنَّ �لأَ�ْصَجاِر 

ِة �أَ�ْصَياء ..  َهْل َتْعِرُفَها ؟ ِر ِمَن �لِقَياِم ِبِعدَّ ِرىُّ �لَقِديُم ِفى َهَذ� �لَع�صْ �لم�صْ

اِلَيِة �أنه: وَر �لتَّ نالحظ من �ل�صُّ

• �َصَكَن �لم�صرى �لقديم �لكهوف.
• �ْكَت�صَف �لنار و��ْصَتخَدَمَها ِفى طهى �لطعام.

ْيِد.. َنَع �أدو�ته  ِمَن �لِحَجارِة و��ْصَتخَدَمها ِفى �ل�صَّ • �صَ

)�صكل 61( ال�صيد

)�صكل 62( احلياة يف الع�رص 

احلجرى القدمي



م�ضر التاريخ والح�ضارة

45

  الف�سل الدرا�سى الأول

ثانًيا :الع�ضرالحجرى الحديث: 

اَب َبعَد �أْن َخلْت ِمْن �لُقوِت  َوفيِه َهَجَر �لإْن�صاُن �لِم�صرىُّ �لِه�صَ

�لنِّيِل  َو�ِدى  �إَِلى  وَنزَل  �لَجفاُف  ِبها  وحلَّ  �لَحيو�ُن  وَهَجرها 

َحْيُث :

اِن. ِعيِر َو�لَكتَّ • َعَرَف �لزَِّر�َعِة، و�أَْنَتَج �لُحُبوَب ِمْثَل:�لَقْمِح َو�ل�صِّ

ى : )ع�ضر ا�ضتخدام المعادن( َحا�ضِ ُر النُّ ثالًثا - الَع�ضْ

ْيِر  َن ِمَن �ل�صَّ ِرىُّ �لَقِديُم �أَْكَثَر ��ْصِتْقَر�ًر� ؛ ِلَذِلَك َتَمكَّ ِر َكاَن �لم�صْ ِفى َهَذ� �لَع�صْ

َحا�َض ِمْن �ِصْبِه  اِرىِّ َحْيُث : ��ْصَتْخَرَج �لنُّ ِر �لَح�صَ َطوُّ ِبُخًطى �َصِريَعٍة َنْحَو �لتَّ

َجِزيَرِة �َصْيَناَء .

َنَع �أََدَو�ِتِه ِمَن �لَمَعاِدِن َو�لِحَجاَرِة َو�لَخ�َصِب َو�لَعاِج . • �صَ
ِة ِة �لَخ�َصِبيَّ

َّ
يِر و�لأَ�ِصر وِب �للَِّبِن َوَفَر�َصُه ِبالَح�صِ • َبَنى َم�َصِكَنه ِمَن �لطُّ

غير �لمرتَفعِة َوَو�صاِئد ِمَن �لِجلِد. 

• َظَهَرْت َبْع�ُض �لِعَباَد�ِت ِمْثَل َتْقِدي�ِض َبْع�ِض �لَحَيَو�َناِت .

درج َنْحَو الِوْحَدِة ال�ضيا�ضية(  ُر َما َقْبَل الأُ�ْضَراِت: ) التَّ رابًعا: َع�ضْ

ِة  َيا�ِصيَّ وَن �لُقَدَماُء ُجُهوًد� َكِبيَرًة ِمْن �أَْجِل َتْحِقيِق ُحْلِمهم ِفى �لِوْحَدِة �ل�صِّ ِريُّ ِر َبَذَل �لِم�صْ ِفى َهَذ� �لَع�صْ

ِة َمَر�ِحَل ......... َهْل َتْعِرُفَها ؟ ْت ِخاَلَلَها �لِباَلُد ِبِعدَّ
َّ
َوَقِد ��ْصَتْغَرَق َذِلَك �َصَنَو�ٍت َطِويَلًة ، َمر

ِبَيِة �لَما�ِصَيِة َو�لأَْغَناِم َو�لَماِعِز .
ْ
- �ْعَتَنى ِبَتر

ِل  َنقُّ - َعا�َض َحَياَة �ل�ْصِتْقَر�ِر َبَدًل ِمْن َحَياِة �لتَّ

َفاأََقاَم �لَم�َصاِكَن َوَظَهَرِت �لُقَرى. 

�ِصيِج َو�لَماَلِب�ِض ِمَن  َناَعَة )�لأََو�ِنى - �لنَّ - َعَرَف �صِ

اِن( .  �لَكتَّ

- و�أََقاَم �لَمَقاِبَر ِلَدْفِن �لَمْوَتى .

�صكني خمرز

)�صكل 63(

)�صكل 64(

)�صكل 65(
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َفها :
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ِكِل �لتَّ ْ �إَِلى �ل�صَّ

�ْنُظر

تحقيق الوحدة الأولىن�صاأة الأقاليم الم�صتقلةظهور المدنن�صاأة القرى

التدرج نحو الوحدة

يِل  ْف�صِ ٍء ِمَن �لتَّ
ْ
ْف ُكالًّ ِمْنَها ِب�َصى

َّ
َو�لآَن : َتَعاَل َنَتَعر

1- ن�ضاأة القرى:

َد  ِرىُّ �لَقِديُم ِلَيِعي�َض ِبِجَو�ِر َنْهِر �لنِّيِل َتَعلََّم �لزَِّر�َعَة َو�ل�ْصِتْقَر�َر َو�َصيَّ َبْعَد �أَْن َنَزَل �لِم�صْ

ْكَو�ًخا ِمَن  ِغيَرًة َو�أَ ُبُيوًتا �صَ

ى  وِب �للَِّبن ِبِجَو�ِر �لأََر��صِ �لطُّ

َنِت  �لَِّتى َزَرعَها ، َفَتَكوَّ

ِع َهِذِه �لُبُيوِت َمَع  �لُقَرى ِمْن َتَجمُّ

َها �لَبْع�ِض ، َحْيُث َكاَن ِلُكلِّ  َبْع�صِ

َيٍة َمْعُبوُدَها �لَخا�ضُّ ، َكَما 
ْ
َقر

اِنَها . َعاُوِن َبْيَن �ُصكَّ َزِت �لَحَياُة فيها ِبالتَّ َتَميَّ

)�صكل 66( قرية فرعونية

2 - ُظُهوُر الُمُدِن :

ِذيَن �َصَعُرو� ِبَحاَجِتِهم �إَِلى ِنَظاٍم َيْحَفُظ  اِنَها ، �لَّ �َصاِع �لُقَرى َوَكْثَرِة َعَدِد �ُصكَّ َظَهَرِت �لُمُدُن َنِتيَجَة �تِّ

َعاُمِل ؛ ِلَذِلَك : ُع َلُهم ِنَظاًما ِفى �لتَّ ُفُهم َو�ِجَباِتِهم َوَي�صَ
ِّ
َلُهم ُحُقوَقُهم َوُيَعر

اِلحهم، وَكاَنْت ُكلُّ َمِديَنٍة ُت�ْصِرُف َعَلى  َعى َم�صَ
ْ
ا ِلَيُكوَن َحاِكًما َلُهم َير - �ْخَتاُرو� ِمْن َبْيِنِهم �َصْخ�صً

ِة َوَكاَن ِلُكلِّ  َما ُيَجاِوُرَها ِمْن ُقَرى ، َكَما �أََحاُطو� �لَمِديَنَة ِب�ُصوٍرِ ِلَيْحِميَها ِمَن �لأَْخَطاِر �لَخاِرِجيَّ

َمِديَنٍة �إَِلٌه )َمْعُبود( .
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َتِقلَِّة : ُة الأََقاِليِم الُم�ضْ اأَ 3 - َن�ضْ

ِع ُكلٍّ ِمَن  َلْم َتْلَبْث �أَْن َن�َصاأَ ِمْن َتَجمُّ

ٌة  �لُقَرى َو�لُمُدِن ِوْحَد�ٌت �إِْقِليِميَّ

ُم�ْصَتِقلٌَّة َكاَن ِلُكلٍّ ِمْنَها:

ْيِر �أَِو   ِمَن �لطَّ
ٌ
 َمْعُبوٌد َخا�ضٌّ له �َصَعار

ٌة  َمٌة َخا�صَّ َباِت، وَعا�صِ �لَحَيَو�ِن �أَِو �لنَّ

َعى �ُصُئوَنُه، وَجْي�ٌض 
ْ
ِبِه، وَحاِكٌم َير

َيْحِميُه.

4 - الِوْحَدُة الأُوَلى : 

ام �أََقاِليِم �ْلَوْجِه �لَبَحِرىِّ  َن �أََحُد ُحكَّ َمِن َتَمكَّ ِبُمُروِر �لزَّ

ُعِرَفْت  َو�ِحَدٍة  َمْمَلَكٍة  ِفى  �لدِّْلَتا  �أََقاِلِيِم  ُكلَّ  َد  ُيَوحِّ �أَْن 

َر  ِم�صْ َف�َصَمَلْت  �لِوحَدُة  �َصَعِت  �تَّ ُثمَّ  َماِل،  �ل�صَّ ِبَمْمَلَكِة 

 ) �أون   ( َمِديَنِة  �ْخِتَياُر  َوَتمَّ  ق.م،   4242 َعام  ُكلََّها 

َمًة  َعا�صِ �لَحاِلَيِة  �َصْم�ِض  َعْيِن  َمَكاَن  ِهليوُبوِلي�ض 

�إَِلى  �لِباَلُد  َعاَدِت  َما  َعاَن 
ْ
�ُصر َلِكْن  ِللِباَلِد  َدًة  ُمَوحَّ

�ِلْنِق�َصاِم �إَِلى َمْمَلَكَتْيِن .... َهْل َتْعِرُفُهَما ؟

َو�َصْوَف  َجيًِّد�  َلها  مَّ
َوَتاأَ �أََماَمَك  �لَِّتى  �لخريطة   

ْ
�ْنُظر

ُهَما َمْمَلَكَتا : نَّ
َتْعِرُف �أَ

َماِل : �لَِّتى �أُِقيَمْت ِفى �لَوْجِه �لَبَحِرىِّ َوَكاَنْت  • ال�ضَّ
َمُتَها ُبوُتو) َتلِّ �لَفَر�ِعين َحاِلًيا( مركز د�صوق  َعا�صِ

محافظة كفر �ل�صيخ و�ِصَعاُرها َنباُت �لَبرِدى 

،وَمعبوُدها ُثعَباُن �لكوْبر�.

• الَجُنوِب : �لَِّتى َقاَمْت ِبالَوْجِه �لِقْبِلى َوَكاَنْت 
َمُتَها ِنخب )�لَكاب َحاِلًيا(  �صمال �إدفو بمحافظة  َعا�صِ

�أ�صو�ن، و�صعارها زهرة �للوت�ض، ومعبودها �أنثى 

�لن�صر.

)�صكل 67( حاكم الإقليم

زهرة اللوتس
 ومعبودها

)أنثى النسر(

)ثعبان الكوبرا(

)�صكل 68(
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اِنَيِة(  الع�ضر العتيق )الأُ�ْضَرَتاِن الأُوَلى َوالثَّ

ر َحاِلًيا( َحاِكٌم َعِظيٌم  َظلَِّت �لِباَلُد ُمْنَق�ِصَمًة �إَِلى َمْمَلَكَتْيِن ُمَتَحاِرَبَتْيِن َزَمًنا َطِوياًل َحتَّى َظَهَر ِفى ِطيَبة)�لأُْق�صُ

َر  َماِل َوِبَذِلَك َتمَّ َتْوِحيُد ِم�صْ َر َعَلى َمْمَلَكِة �ل�صَّ َق �لنَّ�صْ َجَه َنْحَو َتْوِحيِد �لِباَلِد َبْعَد �أَْن َحقَّ ُيْدَعى نعرمر )ِميَنا( �تَّ

َدًةَ .. َهْل َتْعِرُفَها ؟ َمًة ُمَوحَّ ُكلَِّها �َصَمالَها َوَجُنوبَها �َصَنة 3200 ق.م ، َوَبَنى َلَها َعا�صِ

وَن �لُقَدَماُء َعَلى نعرمر  ِريُّ َها منف) �لِميَناُء �لَجِميُل - َقْلَعُة �لِجَد�ِر �لأَْبَي�ِض ( َوُمْنُذ َذِلَك �لِحيِن �أَْطَلَق �لِم�صْ �إِنَّ

َة �أَْلَقاٍب ، ِمْنَها : )ِميَنا( ِعدَّ

َماِل( َوِبَه َيُكوُن  ْفَلى - ِن�ْصُر �لَجُنوِب َوُثْعَباُن �ل�صَّ َر �لُعْلَيا و�ل�صُّ اَجْيِن - َمِلُك ِم�صْ اِحُب �لتَّ ْيِن - �صَ )َمِلُك �لأَْر�صَ

َر �لقديمة للَملِك نعرمر )ِميَنا( ثم �ْنتقَل �لُحكُم �إلى �أ�ْصرٍة  ُر َتاأْ�ِصي�ض �لأُ�ْصَرِة �لأُوَلى ِفى َتاِريِخ ِم�صْ َقْد َبَد�أَ َع�صْ

ماِل و�لَجنوِب. َجديدٍة َوهى �لأ�ْصرُة �لثَّانيُة و�لَّتى َحافظْت َعلى ِوحدِة �لِبالِد َبيَن َمملكِة �ل�صَّ

• ع�صور ما قبل �لتاريخ هى ع�صور ما قبل معرفة �لإن�صان للكتابة.
• ن�صاأت �لأقاليم �لم�صتقلة من تجمع �لقرى و�لمدن.

•  بعد ف�صل �لوحدة �لأولى �نق�صمت �لبالد �إلى مملكتى�ل�صمال و�لجنوب.
• �لعمل بجد و�جتهاد و�لتعاون �أ�صا�ض �لتقدم و�لرقى و�لزدهار فى م�صر �لقديمة.

�لِوْحَدِة  ِقيَمِة  َتْقِديُر  و  وِر  �لُع�صُ َعْبَر  ِرىِّ  �لِم�صْ اِريِخ  ِبالتَّ )�لْعِتَز�ُز  �ل�صرورى  •من 
ُهو�ِض ِباأَْحَو�ِل �لِباَلِد( . َعاُوِن ِفى �لنُّ َو�لتَّ

تعلمت فى هذا الدر�س اأن :

)�صكل 69( وجها لوحة امللك نعرمر

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.

معلومة اإثرائية

�إن �لم�صريين قد �رتادو� �أر�ض �لنوبةوعرفوها 

منذ �لع�صور �لقديمة بهدف �لتجارة �أو �لتعدين 

�لجندل  بلغو�  �لم�صريين  و�أن  �لغار�ت،  ل�صد  �أو 

ثانى  )جر(  �لملك  عهد  فى  �لأقل  على  �لثانى 

ملوك �لأ�صرة �لأولى.
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ولُة الَقديَمُة الدَّ

ُر ُبَناِة الأَْهَراَمات َع�ضْ

اأهداف

الدر�س 
الق�ضايا املت�ضمنة 

• �لوعى �ل�صياحى .
• �لتربية من �أجل �لمو�طنة.

الدر�س الثانى

ع�ضر بناة الأهرامات)الأ�ضر 3 - 6(:

�ْصِييِد َو�لِبَناِء ، َو�لَفنِّ  َخاِء ، َو�لتَّ
َّ
َز ِبالر وِر �لدَّْوَلِة �لَقِديَمِة ، َحْيُث َتَميَّ ُر ُبَناِة �لأَْهَر�َماِت �أََحَد ُع�صُ ُيْعَتَبُر َع�صْ

ِر »ُبَناُة  ُر ِبَع�صْ  َهَذ� �لَع�صْ
َ
ى يَن �لُقَدَماِء َوَقْد �ُصمِّ ِريِّ �َصاِط �لِفْكِرىِّ َو�لَمادِّىِّ ِللِم�صْ اَلِم ، َو�لنَّ ِفيِع ، َو�ل�صَّ

َّ
�لر

وِم َجُنوًبا َوَحتَّى  ْخَمٍة َتْمَتدُّ من �إِْقِليم ِ�لَفيُّ َدُه ُمُلوُكَها ِمْن �أَْهَر�َماٍت �صَ َلى َما �َصيَّ �لأَْهَر�َماِت« ، �إِ�َصاَرًة �إِ

�لِجيَزِة �َصَمالً .

وَن ُكلَّ َهِذِه �لأَْهَر�َماِت ؟ َوَما �لَغَر�ُض ِمْنَها ؟ ِريُّ َد �لِم�صْ َوالآَن : َهْل َتْعَلُم ِلَماَذ� �َصيَّ

يَن ِفى : ِريِّ جُع ِفْكَرُة ِبَناِء �لأَْهَر�َماِت �إَِلى �ْعِتَقاِد �لِم�صْ
ْ
َتر

ِة . • ُوُجوِد َحَياٍة �أََبِديَّ ًة �أُْخَرى َبْعَد �لَمْوِت .  
َّ
• �لَبْعِث َمر وِح .  

ُّ
• ُخُلوِد �لر

)�صكل 70( اأهرامات اجليزة

 يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد �لمق�صود بع�صر بناة �لأهر�مات .
 • يقارن بين ملوك �لدولة �لقديمة من حيث �لأعمال 

مدة �لحكم .

 •ي�صتخل�ض �لنتائج �لمترتبة على �نهيار �لدولة �لقديمة .

 •يقدر قيمة در��صة تاريخ  �أجد�دنا �لم�صريين  . 

•يف�صر �أ�صباب �هتمام �لم�صرى �لقديم ببناء �لأهر�مات.
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ُد ِبُكلِّ  ُع ِفيَها ُجَثُث �لَمْوَتى َبْعَد َتْحِنيِطها َوُتَزوَّ يَنًة ُتو�صَ وَن �لُقَدَماُء َمَقاِبَر َح�صِ ِريُّ ِلَهَذ� َبَنى �لِم�صْ

َعَلى  ُنِق�َصْت  َكَما  َحَياِتِه،  ِفى  َي�ْصَتْعِمُلَها  َكاَن  �لَِّتى  َو�أََثاٍث،  َو�َصَر�ٍب  َطَعاٍم  ِمْن  ى  �لُمَتَوفَّ َحاِجاِت 

ُروَر َوُتْذِهَب َعْنُه َوْح�َصَة �لَقْبِر . ى �ل�صُّ  ُتْدِخَل َعَلى �لُمَتَوفَّ
ْ
ُجْدَر�ِنَها ُر�ُصوٌم َوَمَناِظُر ِلَكى

ْوَلِة �لَقِديَمِة: َوَكاَن ِمْن �أََهمِّ ُمُلوِك �لدَّ

• الَمِلُك ُزو�َضر :
اِحُب  اِلَثِة ، َو�صَ �ُض �لأُ�ْصَرِة �لثَّ ُموؤَ�صِّ

َمْن  ُل  وَّ
َو�أَ اَرِة  ِب�َصقَّ ِج 

َّ
�لُمَدر �لَهَرِم 

َر ِفى �أُ�ْصُلوِب �لِعَماَرِة ِللَمَقاِبِر    َغيَّ

ِة ...               �لَمَلِكيَّ

َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟

ا ِفى َعْهِدِه  مَّ
اِنَية ، �أَ َطَبٍة َو�ِحَدٍة َطَو�َل �لأُ�ْصَرَتْيِن �لأُوَلى َو�لثَّ نَّ �لَمْقَبَرَة َكاَنْت ِعَباَرًة َعْن َم�صْ

لأَ

ُل ِفى  ِجُع �لَف�صْ
ْ
َها، َوَير اِطَب �ُصيَِّدْت َفْوَق َبْع�صِ ُن ِمْن �ِصتِّ َم�صَ ٍج َيَتَكوَّ

َّ
َلْت �إَِلى َهَرٍم ُمَدر فقد َتَحوَّ

َذِلَك �إَِلى َوِزيِرِه »�إيمحوتب« .

�ْصَرِة  �لأُ �ُض  موؤَ�صِّ �لَمْحُبوُب  �لُمْح�ِصُن  �لَمِلُك   : �ضنفرو  الَمِلُك   •
اِريِخ  َفَحاِت �لتَّ �ِبَعِة �لَِّتى َخلََّدِت �لأَْهَر�َماُت ��ْصُمَه ِفى ُكلِّ �صَ

َّ
�لر

ِة :  ِة َو�لَخاِرِجيَّ َر �لدَّ�ِخِليَّ ، �ْهَتمَّ ُمْنُذ ِبَد�َيِة ُحْكِمِه ِب�ُصُئوِن ِم�صْ

ُفَن.  َد �ل�صُّ -  ف�َصيَّ       

�َصَل �أُ�ْصُطوًل ِلِباَلِد 
ْ
- �ْعَتَنى ِبالتَِّجاَرِة �لخارجيِة و�أَر

ِز .
ْ
ِفينيقيا )لبنان حالًيا( ِلَجْلِب َخ�َصِب �لأَر

َة . ِقيَّ
ْ
ر َة َو�ل�صَّ َر �لَجُنوِبيَّ َن ُحُدوَد ِم�صْ مَّ

- �أَ

- �ْهَتمَّ ِبا�ْصِتْخَر�ِج �لَمَعاِدِن مثل �لنحا�ض و�لفيروز 

ِمْن �َصْيَناَء كَما َبنى �لَملك �صنفرو َهرَمين فى َدْه�صور 

َعلى ُبعد �َصبعِة كيلومتر�ت ِمْن �َصقاَرَة )�لجيزة( َوقد 

َحكَم �لِبالَد 42 َعاًما َتميزْت ِبال�ْصتقر�ِر و�لَعَد�لِة 

َفاأحبَّه �لِم�صريون لذ� �أطلَق َعليه �لَملُك �لُمْح�صُن 

�لَمحبوُب.

)�صكل71( هرم امللك زو�رص

اإيمحوتب مهند�س م�صرى عرف 

عنه العبقرية فى الإدارة وفنون 

العمارة والحكمة والطب وارتفعت 

مكانته عند الم�صريين فجعلوا منه 

اإله للفنون والطب والكيمياء.

َهْل َتْعلُم...؟

)�صكل72( هرم امللك �صنفرو 
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• الَمِلُك ِمْنَكاورع :
 َتَولَّى �لُحْكَم َبْعَد َوَفاِة �أَِبيِه َخْفَرع  َبَنى َهَرَمُه ِبِجَو�ِر �لَهَرَمْيِن 

َغُر َحْجًما ِمْنُهَما و�رتفاعه 66 متًر�  .. َكاَن  َلْيِن ، َوُهو �أَ�صْ وَّ
�لأَ

ْعُب �َصَعاِئره  ًة ِمْن �أَِبيِه َوجَدُه ، َحْيُث َماَر�َض �ل�صَّ ِّيَّ
َعْهُدُه �أَْكَثَر ُحر

اِبَقِة . ٍة َلْم َيْعَهْدَها ِفى �لُعُهوِد �ل�صَّ ِّيَّ
ِة ِبُحر �لدِّيِنيَّ

خلفاء الملك خوفو

• الَمِلُك َخْفَرع اْبِن الَمِلُك ُخوُفو :
�لأَْو�َصِط �لذى �صممه مهند�صوه  �لَهَرِم  اِحُب  �صَ

جاء  �إذ  )خوفو(  �أبيه  هرم  نمط  نف�ض  على 

 ، �أمتار  بب�صعة  منه  �أقل  ِمْتًر�   143 �رتفاعه 

كما �رتبط ��صم خفرع باأثر �آخر ل يقل �أهمية 

... هل تعرف ما  �لثالثة  �لجيزة  �أهر�مات  عن 

��صم هذ� �لأثر؟ 

ْكَثَر ِمْن 57 ِمْتًر� ، َو�رِتَفاُعُه حو�لى20  متًر�  . �إنه تمثال �أبو �لهول َيْبُلُغ ُطوُلُه �أَ

      الَمِلُك ُخوُفو :

�َض �لِباَلِد َبْعَد 
ْ
�ِبَعِة ، �ْعَتَلى َعر

َّ
�أََحُد �أَ�ْصَهِر ُمُلوِك �لأُ�ْصَرِة �لر

اِحُب  ُه �صَ �إِنَّ �ُصْهَرته؟  �َصَبُب  َفَما   ...... )�صنفرو(  �أَِبيِه  َوَفاِة 

ْنَيا �لَِّتى َما َز�َلْت  �لَهَرِم �لأَْكَبِر �لَِّذى ُيَعدُّ �إَحدَى َعَجاِئِب �لدُّ

َخاِلَدًة َحتَّى �لآَن .... َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟

َخاَمِة َحْجِمِه ، وَقد �َصيده  ُز ِبَبَر�َعِة َهْنَد�َصِتِه ، َو�صَ ُه َيَتَميَّ لأَنَّ

ه  َعلى ِم�صاحَة 13 َفد�ًناوَقد َكاَن �رِتَفاُعه 146 ِمتر� �إل �أنَّ

بَح �رِتفاُعه �لآن حو�لى 138 متًر� َمن فاأ�صْ قْد َتاأثَر ِبَعو�ِمل �لزَّ

)�صكل74( اأبو الهول

)�صكل73( هرم امللك خوفو

)�صكل75( هرم امللك منكاورع

معلومة اإثرائية

�لديوريت  �لم�صهورة من  تماثيله  �لملك خفرع  �صنع 

�لذى ح�صل عليها من محاجر �لنوبة.
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• الَمِلُك اأُو�ضركاف :
�ِبَعِة ، �أََخَذ ُنُفوُذ َكَهَنِة �لإَِلِه َرْع ِفى ِهِلُيوُبوِلي�ض )َعْيُن �َصْم�ض( َيْزَد�ُد َو�أََخُذو� 

َّ
ُمْنُذ �أََو�ِخِر �لأُ�ْصَرِة �لر

ُلوَن ِفى �ُصُئوِن �لُحْكِم �َصْيًئا َف�َصْيًئا ..  َيَتَدخَّ

َفَهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعُلوا؟

�ِبَعِة ، َوَتْوِلَيِة َكِبيِرُهم ُحْكَم �لِباَلِد 
َّ
 َلَقِد ��ْصَتَطاُعو� �إِ�ْصَقاَط �لأُ�ْصَرِة �لر

َفَهْل َتْعِرُف َمْن ُهو؟

�َض �لأُ�ْصَرَة �لَخاِم�َصَة ، َو�أَْطَلَق َعَلى َنْف�ِصِه )�ْبِن �لإَِله  �صَّ
ُه �أُو�صركاف �لَِّذى �أَ  �إِنَّ

َرْع ( ، َو�لَِّذى �ْهَتمَّ ُهَو َوُخَلَفاوؤُه بـ :

ْخَمِة . - َت�ْصييِد �لم�َصالَِّت �ل�صَّ

 َمَعاِبُد َمْك�ُصوَفٌة 
َ
يِر« ِبالِجيَزِة َوِهى ْم�ِض ِفى »�أَِبى �صِ - ت�صييد َمَعاِبِد �ل�صَّ

�ْنَتَهِت  َحتَّى  �لَقِديَمِة  ر  ِم�صْ وِر  ُع�صُ �أَْزَهى  �لأَْهَر�َماِت  ُبَناِة  ُر  َع�صْ َوَظلَّ 

اِد�َصُة . �لأُ�ْصَرُة �ل�صَّ

)�صكل76(

امَلِلُك اأُو�رصكاف

ُر ال�ضمحالل َوالْنِتَقاُل : الأ�ضرات ) 7 - 10( َع�ضْ

ِفيَها  َدبَّ  َحتَّى  َطِويَلٍة،  ِلَفْتَرٍة  ُمَتَما�ِصَكًة  ِحَدًة  ُمتَّ ًة  ُقوَّ �لأَْهَر�َماِت  ُبَناِة  ِر  َع�صْ ِفى  �لِباَلُد  َكاَنِت 

ْعُف َو�آَلْت �أَْحَو�ُلَها �إَِلى �لْنِهَياِر ... َهْل َتْعِرُف ِلَماَذ� ؟  �ل�صَّ

َكْت وْحَدُة  اِم �لأََقاِليِم وَتَفكَّ ْوَلِة  َقلَّْت َهْيَبُة �لُمُلوِك وَز�َد ُنُفوُذ ُحكَّ ِر َهِذِه �لدَّ لأَّنَه ِفى ِنَهاَيِة َع�صْ

اِنى( �أََحِد ُمُلوِك  ًة ِفى �أََو�ِخِر َعْهِد �لَمِلك )بيبى �لثَّ ِة َخا�صَّ َكِزيَّ
ْ
�لِباَلِد و�ْنِهاُرت �ُصْلَطِة �لُحُكوَمِة �لَمر

اِد�َصِة . �لأُ�ْصَرِة �ل�صَّ

يَن ، َنَجَم َعْنَها �ْحِتاَلُل َبْع�ِض �أَْجَز�ٍء ِمْنَها وظل  ٍة ِمْثَل �لآَ�ْصَيِويِّ ُر ِلَهَجَماٍت َخاِرِجيَّ ْت ِم�صْ �صَ
َّ
َتَعر

 َطِوياًل .... 
َّ
ه َلْم َي�ْصَتِمر هذ� �ل�صعف طو�ل �لأ�صرة �ل�صابعة و�لثامنة َلِكنَّ
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)�صكل77( هجمات الآ�صيويني على م�رص

�لُغَز�ه  َهوؤَلِء  ِد 
ْ
َطر �أَْمَر  َعاِتِقَها  َعَلى  َحَمَلْت  ٌة  َقِويَّ �أُ�ْصَرٌة  �ُصَوْيف(  َبِنى   ( �إِْهَنا�ْصَيا  ِفى  َظَهَرْت  َلَقْد 

َز َعْهُدُهَما ِباْزِدَهاٍر  ا�ِصَعِة َو�لَعا�ِصَرِة َو�للَِّتين َتَميَّ َو�إَِعاَدِة �ل�ْصِتْقَر�ِر ِلْلِباَلِد .َوَتاأْ�ِصي�ِض �لأُ�ْصَرَتْيِن �لتَّ

َعاَدِة  َو�إِ �لَعا�ِصَرِة  �لأُ�ْصَرِة  �إِ�ْصَقاِط  ِفى  ِطيَبَة  اُم  ُحكَّ َنَجَح  َحْيُث  َطِوياًل   
َّ
َي�ْصَتِمر َلْم  َهَذ�  َلِكنَّ  َوَرَخاٍء 

ْوَلِة �لُو�ْصَطى . ُر �لدَّ  َجِديٌد ُهَو َع�صْ
ٌ
ر ِة ِلْلِباَلِد ، َوِبَذِلَك َبَد�أَ َع�صْ �لِوْحَدِة �لَوَطِنيَّ

َخاِء َو�ل�ْصِتْقَر�ِر  ُز َبالرَّ َر �لَِّذى َيَتَميَّ ُر �َصَباِب ِم�صْ ْوَلِة �لَقِديَمِة ُهَو َع�صْ َر �لدَّ 1 - َع�صْ

َر ِمَن �لإَِغاَر�ِت �لَِّتى َيُقوُم ِبَها �لَبْدُو. و� ِبَتاأِْميِن ُحُدوِد ِم�صْ ْوَلِة �لَقِديَمِة �ْهَتمُّ 2 - ُمُلوَك �لدَّ

� ِللِفْرَعْوِن ِفى �لَعاَلِم �لآَخِر . 3 - �لَهَدَف ِمْن ِبَناِء �لأَْهَر�َماِت �أَْن َتُكوَن َمَقرًّ

يَن �لُقَدَماَء َكاُنو� َيْعَتِقُدوَن ِفى �لَبْعِث َو�لُخُلوِد َبْعَد �لَمْوِت . ِريِّ 4 - �لِم�صْ

ًة  ُعْمَر�ِنيَّ ًة  َنْه�صَ �َصَهَد  َحْيُث  �لَقِديَمِة  ْوَلِة  �لدَّ وِر  ُع�صُ �أَْزَهى  من  �ِبَعِة  �لرَّ �لأُ�ْصَرِة  َر  َع�صْ  -  5

ًة َكِبيَرًة . اِديَّ َو�ْقِت�صَ

ْوَلِة �لَقِديَمِة. اِم َو�ْنِعَد�َم �لَعَد�َلِة َو�ْنِت�َصاَر �لِفَتِن من �أََهمُّ �أَ�ْصَباِب �ْنِهَياِر �لدَّ ْعَف �لُحكَّ 6 - �صَ

�ْصَرِة  �ِض �لأُ اِريِخ �أََقاَمُه �لَوِزيُر �إيموحتب ِللَمِلِك زو�صر ُموؤَ�صِّ ْخٍم ِفى �لتَّ َل ِبَناٍء َحَجِرىٍّ �صَ وَّ
7 - �أَ

اِلَثِة . �لثَّ

َبَناُه  َما  ِلَكْثَرِة  �لأَْهَر�َماِت  ُبَناِة  ِر  ِبَع�صْ �لَقِديَمِة  ْوَلِة  �لدَّ َر  َع�صْ ى  �ُصمِّ  -  8

وَن ِمْن �أَْهَر�َماٍت ِفيِه . ِريُّ �لِم�صْ

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س



54

الوحدة الرابعة

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

اِدى َخاِء الْقِت�ضَ ُر الرَّ َع�ضْ

يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يتعرف �أهم �أعمال ملوك �لدولة �لو�صطى .
• ي�صتخل�ض �لنتائج �لمترتبة على دخول �لهك�صو�ض م�صر .

• يف�صر �أ�صباب �صقوط �لدولة �لو�صطى .
• يبدى �هتمامه بدر��صة تاريخ �أجد�ده .

 • يحدد خط �صير غزو �لهك�صو�ض لم�صر على �لخريطة .

• يقارن بين �أمنمحات �لأول و�أمنمحات �لثالث من حيث �أهم   
      �لأعمال .

• يتعرف دور ملوك طيبة فى تحرير �لبالد من �لحتالل .
•يقدر كفاح �لم�صريين �لقدماء للحفاظ على ��صتقالل بالدهم .

اأهداف

 الدر�س 
الق�ضايا املت�ضمنة 

• �لتربية من �أجل �لمو�طنة.
• ح�صن ��صتخد�م �لمو�رد وتنميتها .

الدر�س الثالث

اِدىِّ ، َوَي�ْصَمُل �لأُ�ْصَرَتْيِن �لَحاِدَيَة َع�ْصرَة  َخاِء �لْقِت�صَ
َّ
َر �لر ْوَلِة �لُو�ْصَطى ، َع�صْ ِر �لدَّ ُيْطَلُق َعَلى َع�صْ

ِة �لَِّتى  ِبيِعيَّ ة �لَمَو�ِرِد �لطَّ ْوَلِة �لَقِديَمِة ِبا�ْصِتْغاَلِل َكافَّ اِنَيَة َع�ْصَرَة ، فكما �ْهَتمَّ َبْع�ُض ُمُلوِك �لدَّ َو�لثَّ

ُهو�ِض ِبالِباَلِد  ْوَلِة �لُو�ْصَطى َبا�ْصِتْثَماِر َهِذِه �لَمَو�ِرِد ِمْن �أَْجِل �لنُّ َر ، َقاَم ُمُلوُك �لدَّ َوَهَبَها �هلُل لِم�صْ

..... َهْل َتْعِرُف َماَذ� َفَعُلو� ؟

ُهو�ِض ِبالِباَلِد ِفىمختلف �لمجالت  �ْهَتُمو� ِباإَِقاَمِة �لَعِديِد ِمَن �لَم�ْصُروَعاِت �لَِّتى �َصاَهَمْت ِفى �لنُّ

َعْوِنيَّة 
ْ
َر �لِفر ا لِم�صْ ًر� َذَهِبيًّ ْوَلِة �لُو�ْصَطى ُيَمثُِّل َع�صْ ُر �لدَّ ؛ ِلَذِلَك َكاَن َع�صْ

اأََتْعِرُف ِلَماَذا ؟

َفها .
َّ
اِلى لَتَتَعر ْكِل �لتَّ   �ل�صَّ

ْ
ِة ِمميَز�ٍت �ْنُظر َز ِبِعدَّ َر َقد َتَميَّ نَّ َهَذ� �لَع�صْ

لأَ

تقدمت�صغيلحفر قناة �صيزو�صتري�ضالنهو�ض بـ

الآدابالعمارةالفنونالمحاجرالمناجمالتجارةال�صناعةالزراعة

مميزات ع�صر الدولة الو�صطى
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ْوَلِة َو�أََهمِّ �إِْنَجاَز�ِتِهم : َف َمًعا �أَ�ْصَهر ُمُلوِك َهِذِه �لدَّ
َّ
َو�لآَن : َتَعاَل ِلَنَتَعر

ل : • ِلَنْبَداأَ ِبالَمِلِك اأَمنمحات الأَوَّ
َكاَن َوِزيًر� لآِخِر ُمُلوِك �لأُ�ْصَرِة �لَحاِدَيَة َع�ْصَرَة ، ُثمَّ �أَْعَلَن َنْف�َصُه َمِلًكا َعَلى �لِباَلِد َعاَم 2000 ق.م وَقِد ��ْصَتَطاَع 

َهَذ� �لَمِلُك �أَْن :

اَم �لأََقاِليِم ويعمل على �لحتفاظ بعالقات ودية بينه وبينهم ولم ي�صلبهم �صلطانهم مقابل �أن  َع ُحكَّ ُيْخ�صِ

ِة  َمَة ُمْلِكِه ِمْن َمِديَنِة ِطيَبَة �إَِلى َمِديَنِة �أثيت تاوى )�لجيزة( )�لَقاِب�صَ يقدمو� �لولء و�لطاعة له ْوْنِقَل َعا�صِ

يَن َو�للِّيِبيِّيَن كما �أ�ص�ض ) �أ�صو�ر  دَّ َغاَر�ِت �لآ�ْصَيِويِّ مال َو�لَجُنوب( و�أمن ُحُدوَد �لِباَلِد �صِ ين �ل�صَّ َعَلى �لأَْر�صِ

�أمنمحات �لمبجل( ببالد �لنوبة.

اِلُث : • �ضنو�ضرت الثَّ
ِبالتَِّجاَرِة  َو�ْهِتَماِمِه  �لَعاِدِل  َوُحْكِمِه  ِة  �لَقِويَّ ِتِه  يَّ ِب�َصْخ�صِ ُعِرَف  �لُو�ْصَطى،  ْوَلِة  �لدَّ ُمُلوِك  �أَ�ْصَهُر 

ِة . �لَخاِرِجيَّ

 َفَما اأََهمُّ اأَْعَماِلِه ؟

َل َنْهَر �لنِّيِل ِبالَبْحِر �لأَْحَمِر َعْن َطِريِق َحْفِر  �أَْو�صَ

َو�لَِّتى  �صيزو�صتري�ض(  )َقَناِة  ِبا�ْصِم  ُعِرَفْت  َقَناٍة 

�لأَْحَمَر  �لَبْحَرْيِن  ُل  َي�صِ  
ٍّ
َماِئى َطِريٍق  �أَْقَدَم  ُتَعدُّ 

َط َعْن َطِريِق َنْهِر �لنيل َو�لَِّتى َنَتَج َعْن َحْفِرَها : َو�لُمَتَو�صِّ

�َصاِط �لتَِّجاِرىِّ َمَع ُكلٍّ ِمْن )َفل�ْصِطين - �ُصوريا(. - ِزَياَدُة �لنَّ

ِط ِمْثَل ِكِريت َوُقْبُر�ْض. - ُجُزِر �لَبْحِر �لُمَتَو�صِّ

ِة َمَع ِباَلِد ُبْونت  اَلِت �لتَِّجاِريَّ -  ِزَياَدُة �ل�صِّ

وَمال َحاِلًيا( . ) �ل�صُّ

ا ؟ َهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعَل اأَْي�ضً  

 ِقْمَنَة َو�ِصْمَنَة ِمْن �أَْجِل َهَذ� �لَغَر�ِض، حيث كانت 
ْ
َد َقْلَعَتى ِة َحْيُث �َصيَّ َر �لَجُنوِبيَّ َن ُحُدوَد ِم�صْ مَّ

- �أَ

منطقة �لنوبة بمثابة �لبعد �ل�صتر�تيجى لم�صر من ناحية �لجنوب.

نق�ض �صنو�صرت �لثالث على لوحة �أقامها على �لحدود فى بالد �لنوبة ينا�صد فيها خلفاءه �أن 

يحافظو� على تلك �لحدود قائاًل » �إن من يحافظ من �أبنائى على هذه �لحدود �لتى �أقمتها فاإنه 

�بنى وولدى ، �أما �لذى يهملها ول يحارب من �أجلها فلي�ض بابنى ولم يولد منى...«

)�صكل78( خريطة َقَناِة �صيزو�صرتي�ض

ستريس
سيزو

ناة 
ق
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اِلُث : • الَمِلُك اأَمنمحات الثَّ
ُر �لتِّيِه( . ْخِم )َق�صْ اِحُب َمْعَبِد �لالَّْبرْنِت �ل�صَّ �أََحُد ُمُلوِك �لأُ�ْصَرِة  �لثانية ع�صر �لِعَظاِم ، �صَ

ُب ِباأََحِد الُمُلوِك الِعَظاِم ؟ َفَهْل َتْعِرُف ِلَماَذا َكاَن ُيَلقَّ

ُهو�ِض ِبالِباَلِد فى مختلف �لمجالت. ُه : َحَر�َض َعَلى �لنُّ لأَنَّ

َّىِّ َفاأَقاَم : ِمْقَيا�ًصا ِللنِّيِل ِعْنَد 
- فاْهَتمَّ ِب�ُصُئوِن �لر

اِنى ِلَتْحِديِد �لِم�َصاَحاِت �لُمْنَزِرَعِة َوَتْقِديِر  �لجندل �لثَّ

َر�ِئِب . �ل�صَّ

- و�أقام �َصدَّ �لالَُّهوَن لاِل�ْصِتَفاَدِة ِمْنُه ِفى َتْنِظيِم 

ِع ِفى �لزَِّر�َعِة . َو�صُّ َّىِّ َو�لتَّ
�ُصُئوِن �لر

وِم . �َرَة ِبالَفيُّ - كما �أََقاَم َهَرًما َلُه ِفى َهوَّ

ُر ال�ضمحالل: الأ�ضرات )13 - 17(: َع�ضْ

ْعِف  ْوَلُة ِفى �ل�صَّ ِت �لدَّ اِدى َوَبَد�أَ َخاِء �لْقِت�صَ
َّ
ُر �لر انَيَة َع�ْصَرَة ، �ْنَتَهى َمَعَها َع�صْ ِباْنِتَهاِء �لأُ�ْصَرِة �لثَّ

َفَهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟

ب�ضبب:

اِلِث . ِذيَن َجاُءو� َبْعَد �أَمنمحات �لثَّ ْعُف �لُمُلوِك �لَّ • �صَ
ُعوِنى ِمْن َناِحية 

ْ
ِر �لِفر اِم �لأََقاِليِم �أَْنُف�ِصِهم ِمن َناِحَيٍة َوَبْيَنُهم َوَبِيَن �لَق�صْ ر�ُع َبْيَن ُحكَّ • �ل�صِّ

�أُْخَرى .

)�صكل 79( هرم هوارة - الفيوم

َر وخير�تها . ِة لال�ْصِتياَلِء َعَلى ِم�صْ • ُوُقوُع �لِباَلِد َفِري�َصًة لالأَْطَماِع �لَخاِرِجيَّ
) فمن َكاُنو� َيْطَمُعوَن ِفيها ( ؟

ُة �لَِّتى َوَفَدْت ِمْن �آ�ْصَيا  مثل ِتْلَك �لَقَباِئُل �لَبَدِويَّ

وَن  ِريُّ ْطَلَق َعَلْيِهْم �لِم�صْ َعْن َطِريِق َفَل�ْصِطيِن ، َو�أَ

ُبو�  �ْغَت�صَ هم  لأَنَّ ؛  َعاِة«  �لرُّ »�لُمُلوِك  ��ْصم 

ِباَلَدُهم ُدوَن وجه َحقٍّ َهْل َعَرْفَتُهم؟

ْعَف �لِباَلِد  ِذيَن ��ْصَتَغلُّو� : �صَ ُهُم �لُهْك�ُصو�ُض �لَّ �إِنَّ

ِطَر�َباِت ِبَها َفا�ْصَتْولو� َعَلْيَها ؛ َوَذِلَك ِب�َصَبِب : ى و�ل�صْ َو�ْنِت�َصاَر �لَفْو�صَ

)�صكل 80( العجالت احلربية
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اَرِتِهْم : يَن َوَح�ضَ ِريِّ و�ِس ِمَن الِم�ضْ َمْوِقُف الِهْك�ضُ

َحْيُث  �لَجُنوِب  َنْحَو  �ُتُهم  ُقوَّ َمْت  َتَقدَّ �لدِّْلَتا  ِق 
ْ
�َصر ِفى  َلُهم  َمٍة  َعا�صِ �إَِقاَمَة  �لِهْك�ُصو�ُض  ��ْصَتَطاَع  َبْعَدَما 

اِت َنْهٍب َوَتْخِريٍب َكِبيَرٍة... اأتعرف كيف؟  َر �لُو�ْصَطى وَقاُمو� ِبَعَمِليَّ َقاِليِم ِم�صْ �َصْيَطُرو� َعَلى َمْنِف ، َو�أَ

َر�ِئَب َعَلْيِهم و�َصْيَطُرو� َعَلى �لِباَلِد َعْن َطِريِق )ِبَناِء  و� �ل�صَّ ُبو� �لَمَعاِبَد وَفَر�صُ
َّ
َلَقد َنَهُبو� ُمْمَتَلَكاِتِهم وَخر

ْغِم 
َّ
َوِبالر ُهْم  دَّ �صِ ْوَرِة  �لثَّ ِمَن  يَن  ِريِّ �لِم�صْ َيْمَنُعو�  َحتَّى   ) ِة  ِبيَّ

ْ
�لَحر ِتِهم  ُقوَّ َتْوِزيُع   - وِن  َو�لُح�صُ �لِقاَلِع 

َماَلِب�َض  َوَلَب�ُصو�   ، ٍة  ِريَّ ِم�صْ ِباأَْلَقاٍب  ُبو�  َتَلقَّ َحْيُث   ، �لَقِديَمِة  ِة  ِريَّ �لِم�صْ اَرِة  ِبالَح�صَ ُرو�  َتاأَثَّ َفَقْد  َذِلَك  ِمْن 

ِدِهم ِمَن �لِباَلِد .
ْ
ُمو� َعَلى َطر مَّ و� َلُهْم َو�صَ يَن َلْم َيْطَمِئنُّ ِريِّ نَّ �لِم�صْ

ُثو� ِبُلَغِتِهْم ، �إٍلَّ �أَ يَن ، َوَتَحدَّ ِريِّ �لِم�صْ

ِقِهم �لَحْرِبى. �صعف �لبالد و�لفرقة بين حكامها ونز�عهم على �لحكم وَكْثَرِة َعَدد �لهك�صو�ض َوَتَفوُّ

َو�أََقاُمو�  �لدِّْلَتا  �لِباَلَد َو�َصْيَطُرو� َعَلى  �ْحَتلُّو�  ِة(  ِبيَّ
ْ
 وبا�ْصِتْخَد�ِم �لأَ�ْصِلَحِة �لَحِديَثِة )�لَعَجاَلِت �لَحر

ِق �لدِّْلَتا  )محافظة �ل�صرقية( .
ْ
اَن �لَحَجر( �َصر  َمِديَنِة �أُو�ِري�ض )�صَ

َ
َمًة َلُهْم ِهى َعا�صِ

ْحِريِر(  و�ِس )َحْرُب التَّ دَّ الِهْك�ضُ اأَُمَراُء الِكَفاِح �ضِ

اِبَعَة  �ُصو� �لأُ�ْصَرَة �ل�صَّ �صَّ
َة َو�أَ �صَ

ْ
يَن ، �ْنَتَهَز �أَُمَر�ُء ِطيَبِة �لُفر ِريِّ ِة َبْيَن �لِم�صْ وِح �لَوَطِنيَّ

ُّ
َنِتيَجًة ِلُنُموِّ �لر

دَّ �لِهْك�ُصو�ِض ..... َفَهْل َتْعِرُف َمْن ُهْم َهوؤُلِء �لأَُمَر�ِء ؟  َر �أَُمَر�وؤَها ِقَياَدَة �لِكَفاِح �صِ
َّ
َع�ْصَرَة ، �لَِّتى َقر

فهم  .
َّ
ْكِل �لتَّالى َحتَّى َتَتَعر  �ل�صَّ

ْ
�ْنُظر

 اأن الم�صريين �صعب يحافظ على 

هويته وثقافته ، رغم تعر�صه 

لكثير من الغزاة.

َهْل َتْعلُم...؟

اأحم�ضكام�ض�صقنن رع

اأمراء الكفاح

)�صكل 81(  حرب التحرير

ْف ُكلٍّ ِمْنُهم : َوالآَن َتَعاَل َنَتَعرَّ

�لمرحلة  قاد  �لذى  ِطيَبة  �أَِميُر   : َرْع  ْقِنن  �ضِ  •
�لأولى من حرب �لتحرير، ��ْصُت�ْصِهَد َوُهو ُيَحاِرُب 

�لِهْك�ُصو�َض .

• كام�س : �ْبُن �ِصْقِنْن َرْع ،  �لذى قاد �لمرحلة 
�لأولى من حرب �لتحرير .
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�لَعاَلِم  َعَلى  َو�لْنِفَتاِح  اِدىِّ  �لْقِت�صَ َخاِء 
َّ
�لر ُر  َع�صْ ُهَو  �لُو�ْصَطى  ْوَلِة  �لدَّ َر  َع�صْ  - 1

. 
ِّ
�لَخاِرِجى

َمٍة  ْن�َصاِء َعا�صِ اِم �لأََقاِليِم َو�إِ اِع ُحكَّ ُل ِفى �إِْخ�صَ ِل َتَتَمثَّ وَّ
2 - �أََهمَّ �أَْعَماِل �أَمنمحات �لأَ

 �أثيت تاوى .
َ
َجِديَدٍة ِللِباَلِد ، َوِهى

�َصاِط �لتَِّجاِرى َمَع  اِلُث ِبَحْفِر َقَناِة �صيزو�صتري�ض ِلِزَياَدِة �لنَّ 3 - َقاَم  �صنو�صرت �لثَّ

�لِباَلِد �لُمَجاِوَرِة .

َر ِمَن �لُعْدَو�ِن �لَخاِرِجى . ْوَلِة �لُو�ْصَطى ِبَتاأِْميِن ُحُدوِد ِم�صْ 4 - �ْهَتّم ُمُلوِك �لدَّ

ِة ، َحْيُث �أََقاَم �َصدَّ �لالَُّهوِن  ْنِمَيِة �لزَِّر�ِعيَّ اِلُث ُكلَّ �ْهِتَماِمِه للتَّ َه �أَمنمحات �لثَّ 5 - َوجَّ

، َوِمْقَيا�َض �لنِّيِل .

َر َعْن َطِريِق َفَل�ْصِطيِن َو�َصْيَطُرو�  ٌة َوَفَدْت �إَِلى ِم�صْ 6 - �لِهْك�ُصو�َض ، ُهْم َقَباِئٌل َبَدِويَّ

َر �لُو�ْصَطى . َر َحتَّى ِم�صْ َعَلى �َصَماِل ِم�صْ

َة ِلالأََجاِنِب لْحِتاَلِل �لِباَلِد . �صَ
ْ
�ِخِلى ُيْعِطى �لُفر َر�َع �لدَّ ْعَف �لُمُلوِك َو�ل�صِّ 7 - �صَ

ُعوِب �لَِّتى َتَقُع َتْحَت �َصْيَطَرِتِهم . 8 - �لُمْحَتلِّيَن َد�ِئًما ُي�ِصيُئوَن ُمَعاَمَلَة �ل�صُّ

َماِت َتْحِريِر �لِباَلِد ِمَن �لْحِتاَلِل . ِحَيَة هما �أََهمُّ ُمَقوِّ ْحَدَة َو�لتَّ�صْ 9 - �لِوَ

دَّ �لِهْك�ُصو�ِض . ْحِريِر َو�لِكَفاِح �صِ 10 - �أَُمَر�َء ِطيَبِة َهْم َقاَدُة �لتَّ

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

�ْصِلَحِة  ْن �َصلََّح َجْي�َصُه ِبالأَ دَّ �لِهْك�ُصو�ِض َبْعَد �أَ •  اأَْحُم�ْس : �ْبُن �ِصْقِنْن َرْع ، َخَلَف َكام�ض ِفى ِقَياَدِة �لِكَفاِح �صِ
َها �لعجالت �لحربية  وَرِة �صكل )81( �َصْوَف َتْجُد �أَنَّ �لَحِديَثِة ... َهْل َتْعِرُف اأََهمَّ َهِذِه الأَ�ْضِلَحِة؟ �ْنُظْر �ل�صُّ

َلى َوَطِنِه  َمَة �لِهْك�ُصو�ِض َوَهَزَمُهم �َصرَّ َهِزيَمٍة َوَطاَرَدُهم َخاِرَج �لِباَلَد َوَعاَد �إِ َر  �أحم�ض َعا�صِ فقد َحا�صَ

 َبْعَد ��ْصِت�ْصَهاِد 
ِّ
ِه �أياح حتب َدْوٌر َباِرز ِفى َت�ْصِجيِعِه ِلَتْحِريِر �لِباَلِد ِمَن �لَغْزِو �لأَْجَنِبى ًر�، َوَكاَن لأُمِّ ُمْنَت�صِ

ْوَلِة �لَحِديَثِة. ُر �لدَّ ٌر َجِديٌد َهَو َع�صْ ْحِريِر . َوِبَتْحِريِر �لِباَلِد َبَد�أَ َع�صْ َزْوِجَها َو�ْبِنَها ِفى َمْعَرَكِة �لتَّ

احر�ص على الدفاع 

عن وطنك اإذا ما 

اعتدى عليه اأحد.

معلومة تهمك

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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 )�صكل 82(خريطة المرباطورية امل�رصية القدمية 

فى ع�رص الدولة احلديثة

�َصاُع  ىِّ َمَدى َكاَن �تِّ
َو�لآن : َهْل َتْعِرُف �إَِلى �أَ

�لَِّتى  َوِل  �لدُّ �أََهمِّ  َوما  ِة؟  �لْمِبَر�ُطوِريَّ َهِذِه 

�َصَمَلْتَها ؟

َة وَقْد �َصَمَلْت ُكالًّ ِمْن : ِريَّ َة �ْلِم�صْ لحظ  خريطة �صكل )81( لتتعرف  �ِلْمِبَر�ُطوِريَّ

ُر اْلَمْجِد اْلَحْرِبى َع�ضْ

يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يحدد �لمق�صود بــــ : دولة حديثة ، ثورة دينية .
• يحدد �أهم �لأعمال �لتى قام بها كل من » رم�صي�ض �لثانى 

      - تحتم�ض �لثالث - �أخناتون « .

 • يلخ�ض �لنتائج �لمترتبة على �كت�صاف مقبرة توت عنخ 

        �آمون .

 • يقارن بين معركتى )مجدو - قاد�ض( من حيث �لأ�صباب  

      و �لنتائج .

 • يف�صر �أ�صباب �صعف �لدولة �لحديثة .

 • يقدر �أهمية �لمحافظة على مو�رد بلده وتنميتها .

اأهداف  

الدر�س 

الق�ضايا املت�ضمنة 

 • �لت�صامح و�لتربية من �أجل �ل�صالم.

 • �لتربية من �أجل �لمو�طنة .

• ح�صن ��صتخد�م �لمو�رد وتنميتها .
 • �لقانون �لدولى �لإن�صانى .

الدر�س الرابع

َر  َع�صْ  ، �ْلَحِديَثِة  ْوَلِة  �لدَّ ِر  َع�صْ َعَلى  ُيْطَلُق 

�لأ�ْصَرِة  ِمن  �لأُ�ْصَر�ِت  َوَي�ْصَمُل   ، ِبى 
ْ
�ْلَحر �ْلَمْجِد 

َحْيُث  �ْلِع�ْصِرين(  �لأُ�ْصَرِة  َحتِّى  َع�ْصرَة  اِمَنَة  )�لثَّ

�َصاِع ُمْلِكِهم َوِزَياَدِة  ْوَلِة ِباتِّ �ْهَتمَّ ُمُلوُك َهِذِه �لدَّ

�ْلَعِديَد  و�  َخا�صُ َلَقْد   ... ِتِهم  ِ�مبَر�ُطوِريَّ ِم�َصاَحِة 

ِفيَها  ُقو�  َحقَّ �لَِّتى  ِة  �ْلَع�ْصَكِريَّ �ْلَمَعاِرِك  ِمَن 

اِرِهْم  َكاْنِت�صَ �أَْعَد�ئهِم،  َعَلى  َر�ِئَعًة  اَر�ٍت  �ْنِت�صَ

ين ، َوِمْن َثمَّ ��ْصَتَطاُعو�  َعَلى �ْلِهْك�ُصو�ِض و �ْلَحْيِثيِِّ

 ، اِريِخ  �لتَّ ِفى  ٍة  �ْمِبَر�ُطوِريَّ َل  وَّ
�أَ ُنو�  ُيَكوِّ �أَْن 

َر ِفى �آ�ْصَيا و�إَْفِريْقَيا . ْت َخاِرَج ُحُدوِد ِم�صْ �ْمَتدَّ

البحر املتو�ضط
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• ِباَلَد �ل�صام.
• ِباَلد �لر�فديَن  )ِباَلُد �ْلِعَر�ِق َحاِلًيا(.

• ِباَلَد  بونت  )�ل�صومال حالًيا(.
 
ْ
ِبى �ْنُظر

ْ
ِة ، َوَهَذ� �ْلَمْجِد �ْلَحر ِذيَن �أَ�ْصَهُمو� ِفى ِبَناِء َهِذِه �لْمِبَر�ُطوِريَّ َوِلَكى َتْعِرَف َمْن ُهْم �ْلِمُلوَك �لَّ

َفهم .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل �لتَّ �ل�صَّ

اأ�صهر ملوك الدولة الحديثة

حت�صب�صوت

تحتم�ض الثالثاأحم�ض الأول

اأمنحتب الرابع

توت عنخ اآمون

رم�صي�ض الثانى

رم�صي�ض الثالث

)1( الملك اأحم�س الأول:

يعده �لموؤرخون موؤ�ص�ض �لدولة �لحديثة نظر�ً لما 

حققه من �نت�صار�ت على �لهك�صو�ض.

)2( اْلَمِلَكُة حت�ضب�ضوت :

�ِض 
ْ
َعْت َعَلى �ْلَعر َر َوَمِلَكاِتَها ، َتَربَّ ِمْن �أَ�ْصَهِر ِن�َصاِء ِم�صْ

ًة َتِزيُد َعِن �ْلِع�ْصِرين �َصَنًة ، ولم تكن َتِميُل �إَِلى  ُمدَّ

ُرَها بـ : َز َع�ضْ �ْلُحُروِب وَلَقْد َتَميَّ

اَلِم َو�لأَْمِن َو�ل�ْصِتْقَر�ِر . • �ل�صَّ
َوِل �ْلُمَجاِوَرِة . ٍة َمَع �لدُّ • َتْكِويِن َعاَلَقاٍت ِتَجاِريَّ

�ْصِييِد َو�ْلِبَناِء َحْيُث �أََقاَمْت َم�َصلََّتْيِن �َصاِهَقَتْيِن ِفى  • �لتَّ
َنِك .

ْ
َمْعَبِد �ْلَكر

• �أر�صلت رحلتيها �لتجاريتين �إلى بالد بونت 
)�ل�صومال حالًيا( لجلب �لبخور و�لعاج 

و�لأحجار �لكريمة و�لأخ�صاب وجلد �لأ�صود .

 )�صكل 83( امللكة حت�صب�صوت

معلومة اإثرائية

من �أهم �آثار �لنوبة �لمعبد �لفخم �لذى �صيدته 

بوهن  قلعة  جدر�ن  د�خل  حت�صب�صوت  �لملكة 

تقرًبا �إلى �لإله حور�ض وتعد نقو�صه وزخارفه 

ع�صر  فى  و�ل�صناعة  �لفن  �إبد�عات  �أروع  من 

�لأ�صرة �لثامنة ع�صرة ت�صميًما وتنفيًذ�.
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اِلُث : )3( اْلَمِلُك تحتم�س الثَّ

 َوَمَدى َتاِريِخ 
ِّ
ِرىٌّ َعَلى َمر �أَْعَماُلُه َمْفَخَرًة َيْعَتزُّ ِبَها ُكلُّ ِم�صْ ِة ، ُتَعدُّ  ُعوِنيَّ

ْ
َر �ْلِفر �أَْعَظُم ُمُلوِك ِم�صْ

ِة ُكلَِّها .... َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟ �ْلَب�َصِريَّ

ِب َو�لإَِد�َرِة .
ْ
 �ْلَحر

ْ
ُه َكاَن ِمْن �أَْقَدِر �ْلُمُلوِك ِفى َمَجاَلى نَّ

لأَ

َل َمْن : • َفِفى َمَجاِل اْلَحْرِب ُيْعَتَبُر اأَوَّ
َم �ْلَجْي�َض �إَِلى َقْلٍب َوَجَناَحْيِن . - َق�صَّ

ِة ( . َب �ْلُمَفاَجاأَِة ) �ْلُمَد�َهَمِة ( ) �ل�ْصِتَباِقيَّ
ْ
- �ْخَتَرَع َحر

اِريِخ . - �أََقاَم �أَْقَدَم �ْمِبَر�ُطوِرَيٍة ِفى �لتَّ

ًة . َياَبْعَد 16 َحْمَلًة َع�ْصَكِريَّ
ْ
َر ِفى ُكلٍّ ِمْن َفَل�ْصِطيِن َو�ُصور َد ُنُفوَذ ِم�صْ - َوطَّ

وَبِة . َر ِفى ِباَلِد �لنُّ َت ُحْكَم ِم�صْ - َثبَّ

و . َر َعَلى �أَِميِر َقاِد�ِض ِفى َمْعَرَكِة َمِجدُّ - �ْنَت�صَ

ِط َو�َصاِحِل فينيقيا )لبنان حالًيا( . ا َفَر�َض �َصْيَطَرَتُه َعَلى ُجُزِر �ْلَبْحِر �ْلُمَتَو�صِّ -�أَْن�َصاأَ �أُ�ْصُطوًل َقِويًّ

اأعمال تحتم�ض الثالث فى مجال الإدارة

ِة  ْبَناِء الأََقاِليِم الآَ�ْصَيِويَّ اِر اأَ  اإِْح�صَ

وا  َر َحتَّى َي�ُصبُّ ِلُيَعلَِّمُهم ِفى ِم�صْ

َر. َعَلى اْلَوَلِء والإنتماِء ِلِم�صْ

اِم  َتْوِطيِد َعاَلَقاِتِه ِبُمُلوِك َوُحكَّ

اْلِباَلِد اْلُمَجاِوَرِة .

ا �َصاَعَد  ين ِممَّ َك�ْصِب الأَُمَراِء الآ�ْصَيِويِّ

ِتِه َوَن�ْصِر  َعَلى َتَما�ُصِك اإِْمِبَراُطوِريَّ

ِة ِفى ِباَلِدِهم . ِريَّ َقاَفِة اْلِم�صْ الثَّ

 )�صكل 84( امللك حتتم�ض الثالث

• اأما ِفى َمَجاِل الإَِداَرِة :
قام تحتم�ض �لثالث بمجموعة من �لأعمال. لحظ ال�صكل التالى لتتعرف عليها
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اِبُع : )4( اْلَمِلْك اأمنحتب الرَّ

َر َبْعَد َوَفاِة �أَِبيِه )�أمنحتب �لثالث( ، �َض ِم�صْ
ْ
َتَولَّى َعر

�آَنَذ�ك؟  ُعْمُرُه  َكاَن  َكْم  َتْعِرُف  َهْل   ، ا  ِبيًّ َيَز�ُل �صَ َل  َوَكاَن   

ِتيِتى، وقد 
ْ
َج ِمَن �ْلَمِلَكِة ِنَفر كان عمره 16 �َصَنًة ، َحْيُث َتَزوَّ

ِذيَن �َصَبُقوُه ...  َر �لَّ ِة ُمُلوِك ِم�صْ �ْخَتَلَفْت �ْهِتَماَماُتُه َعْن َبِقيَّ

َفَهْل َتْعِرُف ِبَم َكاَن َيْهَتمُّ ؟

ُل َمْن َقاَم ِبَثْوَرٍة  وَّ
َكاَن َيْهَتمُّ ِباأُُموِر �لدِّيِن َو�ْلِعَباَدِة َفُهَو �أَ

)قر�ض  �آُتون  �أ�صماه  َو�ِحٍد  �إَِلٍه  ِبِعَباَدِة  ِفيَها  َناَدى  ٍة  ِديِنيَّ

ُع �ْلَخْيَر  ٍة ُتوزِّ �آَدِميَّ ِباأَْيٍد  ٌة َتْنَتِهى  �ِصعَّ �أَ ُه َرْمز لإَِلٍه َجِديٍد َتْخُرُج ِمْنُه  نَّ
�أَ �ل�صم�ض( َحْيُث َكاَن َيْعَتِقُد 

�ِبِع �إَِلى » �إخناتون « ، َكَما َقاَم ِبِبَناِء 
َّ
َر ��ْصَمُه ِمْن �أمنحتب �لر �ِض ؛ ِلَذِلَك َغيَّ

ْ
َعَلى �لنَّا�ِض ِفى �لأَر

ْخَرى  َعاَن َما َثاَر َعَلْيِه َكَهَنُة �لإَِلُه �آمون َو�لآِلَهِة �لأُ
ْ
َمٍة َجِديَدٍة ِلَدْوَلِتِه )�أخيتاتون( َلِكْن �ُصر َعا�صِ

لأنها كانت مرتبطة بوجوده.  بوفاة �صاحبها  �نتهت  ت�صتمر حيث  �أن  �لديانة  لهذه  يقدر  ولم 

ناق�ض مع معلمك فكرة �لتوحيد عند �إخناتون.

)5( توت عنخ اآمون :

َخَلَف �إخناتون ِفى ُحْكِم �ْلِباَلِد ، َفاأََعاَد �إلى ِعَباَدِة �لإَِلِه 

ًة 
َّ
َلى ِطيَبَة َمر َمِة �ْلِباَلِد �إِ �آُمون َمَكاَنَتَها ، َكَما �أََعاَد َعا�صِ

ْعِفِه  �صَ ُرْغَم  �ْلَحِديَثِة  ْوَلِة  �لدَّ ُمُلوِك  �أَ�ْصَهَر  َوُيَعدَّ  �أُْخَرى، 

ِغيًر�. َوَمْوِتِه �صَ

 اأََتْعِرُف ِلَماَذا ؟

َتُعوُد �ُصْهَرُتُه �إَِلى َمْقَبَرِتِه �لَِّتى َتمَّ �ْكِت�َصاُفَها َعام 

1922م  َو�لَِّتى َتُدلُّ ُمْحَتَوَياُتَها َعَلى َعَظَمِة �ْلَفنِّ 

ِرى �لقديم �لذى َبَهَر �ْلَعاَلَم ُكلُِّه . �ْلِم�صْ

 )�صكل 85( امللكة نفرتيتى

)�صكل 86( القناع الذهبى ملومياء

 امللك ) توت عنخ اآمون (

 اأن  معنى ا�صم توت عنخ اآمون                 

»ال�صورة الحية للإله اآمون«.

َهْل َتْعلُم...؟
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اِنى : )6( رم�ضي�س الثَّ

�أَ�ْصَهُر ُمُلوِك �لأُ�ْصَرِة �لتا�صعة ع�صرة ، َعَمَل 

ِباَلِد  ِرىَعَلى  �ْلِم�صْ َفوِذ  �لنُّ �إَِعاَدِة  َعَلى 

�إخناتون  َثْوَرِة  َبْعَد  َقلَّ  �لَِّذى  اِم  �ل�صَّ

ِة .  �لدِّيِنيَّ

َفَهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعَل ؟

ْت 
َّ
��ْصَتَمر  ، �ْلَحيثيِّين  دَّ  �صِ َمَعاِرَك  َخا�َض 

َخْم�َصَة َع�َصَر َعاًما، �أَ�ْصَهُرَها َمْعَرَكُة َقاِد�ض 

ا  ِممَّ  ، َعَلْيِهم  اِرِه  ِباْنِت�صَ �ْنَتَهْت  َو�لَِّتى 

ُمَعاَهَدِة  َعْقِد  �إَِلى  �ْلَحْيِثيِّين  َمِلُك   
َّ
َطر ��صْ

ْت َعَلى:  �َصاَلٍم َمَعُه َن�صَّ

َرَفْيِن . ِب َبْيَن �لطَّ
ْ
• َوْقِف �ْلَحر

ِة َبْيَن �ْلَبَلَدْيِن . يَّ • �إَِعاَدِة �ْلَعاَلَقاِت �ْلِودِّ
ِه ِلْلُهُجوِم ِمْن َدْوَلٍة �أُْخَرى . �صِ

ُّ
• ُم�َصاَعَدِة ُكلِّ َطَرٍف ِلالآَخِر ِفى َحاَلِة َتَعر

َوالآَن : َهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعَل َبْعَد َعْقِد َهِذِه اْلُمَعاَهَدِة ؟

 اأن ) المعاهدة التى تمت بين 

رم�صي�ص الثانى والحيثيين  هى اأول 

معاهدة �صلم فى التاريخ ( وكانت 

من منطلق قوته الع�صكرية

َهْل َتْعلُم...؟ ِة ِمْثَل : اِخِليَّ ِة الدَّ َغ ِلْلِقَياِم ِبَبْع�ِس الأَْعَماِل اْلُعْمَراِنيَّ َتَفرَّ

مُة َد �ِصتَّة َمَعاِبَد ؛ �أَ�ْصَهُرَها َمْعَبد� )�أبو �صمبل( ، و�لَِّتى �أنقذتها ُمَنظَّ • ت�َصييَّ
دِّ �ْلَعاِلى.  �ْلُيوِن�ْصُكو ِمْن ِمَياِه �ل�صَّ

َنِك .
ْ
•  �إَتّماَم َبْهو �لأَْعِمَدِة ِبَمْعَبِد �ْلَكر

ِر َو�لأُْخَرى ِفى َباِري�ِض )عا�صمة فرن�صا( . •  �إَقاَمة َعَدٍد ِمَن �ْلَم�َصالَِّت َماَز�َلْت �إِْحَد�َها ِبالأُْق�صُ

)�صكل 87( معبدا اأبو �صمبل



64

الوحدة الرابعة

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

اِلُث : )7( رم�ضي�س الثَّ

 ِلالأُ�ْصَرِة �ْلِع�ْصِرين ، َو�آَِخُر �ْلَفَر�ِعَنُة �ْلِعَظاِم ... َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟
ُّ
�ُض �ْلَحِقيِقى ُهَو �ْلُموؤَ�صِّ

ُه : لأَنَّ

ًة َعْن َخَطِر �ْلِهْك�ُصو�ِض . َر َخَطًر� َل َيِقلُّ �ِصدَّ •  �أََز�َل َعْن ِم�صْ
َفَهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعَل؟

بِّ  ا ِعْنَد َم�صَ ا ِعْنَد َرَفِح ، َوَبَحِريًّ ِّيًّ
َر َبر ِط �لَِّتى َهاَجَمْت ِم�صْ •  َنَجَح ِفى َهِزيَمِة �ُصُعوِب �ْلَبْحِر �ْلُمَتَو�صِّ

َنْهِر �لنِّيِل �ْلَغرِبى .

ْطُرون . ِة َوَهَزَمُهْم ِعْنَد َو�ِدى �لنَّ ِبيَّ
ْ
َر �ْلَغر ِذيَن َهاَجُمو� ُحُدوَد ِم�صْ �ِت �للِّيِبيِّين �لَّ دَّى ِلُقوَّ •  َت�صَ

ُر : خِّ ُر اْلُمَتاأَ  اْلَع�ضْ

ْوَلِة �ْلَحِديَثِة ِمَن �لأُ�َصَر�ِت  ُد ِبِه ِتْلَك �ْلَفْتَرُة �لِِّتى �أَْعَقَبْت �ُصُقوَط �لدَّ ُيْق�صَ

ْتَها  �صَ
َّ
َعر ْعِف  �ل�صَّ ِمَن  َحاَلٌة  �ْلِباَلَد  �َصاَدِت  َحْيُث   ،  )30  -  21(

�أَِميُر  َجاَء  َحتِّى  �لأَْجَنِبى  ُفوِذ  ِللنُّ وِعَها  َوُخ�صُ  ، ِة  �ْلَخاِرِجيَّ ِلالأَْطَماِع 

َها ِمْن َذِلَك .. َفَهْل َتْعِرُف َمْن ُهَو ؟ �صاي�ض َفَخلَّ�صَ

�َض َو�ْنَتَهى 
ْ
َحُدُهْم �ْلَعر َب �أَ َعاٌف ، َو�ْزَد�َد ُنُفوُذ �ْلَكَهَنِة َحتَّى �ْغَت�صَ اِلُث ُمُلوٌك �صِ ثم َخَلَف ِرْم�ِصي�ض �لثَّ

ُر ...  خِّ
ُر �ْلُمَتاأَ ْوَلِة �ْلَحِديَثِة ، َوَبَد�أَ �ْلَع�صْ ُر �لدَّ َع�صْ

ُل : ُه اْلَمِلُك اأب�ضماتيك الأَوَّ •  اإِنَّ
َة ..  اِديَّ َيِتَها َو��ْصِتْقاَلَلَها وقوتها �لْقِت�صَ

ِّ
َر ُحر �لَِّذى ��ْصَتَردَّ ِلِم�صْ

َهْل َتْعِرُف َكْيَف ؟

اِد�َصَة َو�ْلِع�ْصِرين َعَمل َعَلى : �َض �لأُ�ْصَرَة �ل�صَّ �صَّ
َبْعَدَما �أَ

َتْنِمَيِة  �إِْقِليِم َمْنف، وعمل على  مِّ  َر و�صَ ِد �لآ�ُصوِريِّين ِمْن ِم�صْ
ْ
َنَجَح ِفى َطر َتْكِويِن َجْي�ٍض َقِوىٍّ   •

ِة . ِة َمَع �ْلُمُدِن �لِفيِنيِقيَّ �لتَِّجاَرِة �ْلَخاِرِجيَّ

معلومة اإثرائية

�نت�صرت �لمعابد فى 

�لنوبة وكانت بمثابة 

مر�كز ثقافية يتعلم 

فيها �لنا�ض �لدين 

و�لعلم.
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َوالآَن : َهْل َتْعِرُف َماَذا َحَدَث َبْعَد َذِلَك ؟

�ْلَمِلُك  َفَخَلَفُه   ، ُل  وَّ
�لأَ �أب�صماتيك  �ْلَمِلُك  ى  َتَوفَّ

ِم ِفى �ْلِباَلِد ..  َقدُّ �أَْكَمَل َم�ِصيَرَة �لتَّ نخاو �لَِّذى 

َفَقاَم بـ :

 �إَِعاَدِة َحْفِر َقَناِة �صيزو�صتري�ض .

َحْوَل  َوَر�ِن  للدَّ �ْلِفيِنيِقيِّين  ِمَن  ِبْعَثًة  �َصَل 
ْ
�أَر  

�إِْفِريْقَيا ؛ ��ْصَتْغَرَقْت َثاَلَث �َصَنَو�ٍت .

َر َعام 525  ِة َلْم َي�ْصَتِمرَّ َطِوياًل ، َحْيُث َغَز� �ْلُفْر�ُض ِم�صْ ْه�صَ َر �لنَّ َلِكنَّ َع�صْ

و� َيْحُكُموَن �ْلِباَلَد َحتَّى �لأُ�ْصَرِة 
ُّ
و� َعَلى �لأُ�ْصَرِة )26( َو��ْصَتَمر ق. م َوَق�صُ

وَماُن ، َحتَّى 
ُّ
اَلِثيَن َوِمْن َبْعِدِهْم َجاَء �ْلُيوَناِنيُّون ، ُثمَّ �ْلَبَطاِلَمُة، ُثمَّ �لر �لثَّ

َها ِمْن َيِد َهوؤَُلِء �ْلُغَز�ِة عام 641 م . َجاَء �ْلَفْتُح �لإِ�ْصاَلِمى َفَخلَّ�صَ

) فتحت م�صر على يد عمرو بن 

العا�ص عام 641 م (

َهْل َتْعلُم...؟

)�صكل88( خريطة الدوران حول اإفريقيا

ِة . ِبى َوَتْكِويِن �لإِْمِبَر�ُطوِريَّ
ْ
ُر �ْلَمْجِد �ْلَحر ْوَلِة �ْلَحِديَثِة ُهَو َع�صْ َر �لدَّ 1 - َع�صْ

اِريِخ ، َحْيُث َنَجَح   �لتَّ
ِّ
اِلَث ُيْعَتَبُر ِمْن �أَْعَظِم �ْلَقاَدِة �ْلَع�ْصَكِريِّين َعَلى َمر 2 - تحتم�ض �لثَّ

ٍة ُمْبَتَكَرٍة  اَر�ٍت َكِبيَرٍة َعَلى �لأَُمَر�ِء �لآ�ْصَيِويِّين ِبِخَطٍط َع�ْصَكِريَّ ِفى َتْحِقيِق �ْنِت�صَ

ِرىُّ �ْلَقِديُم . ْوِحيِد ِمَن �لأَْفَكاِر َو�ْلُمْعَتَقَد�ِت �لَِّتى �ْعَتَقَد ِفيَها �ْلِم�صْ 3 - ِفْكَرَة �لتَّ

َبَحْت َمِلَكًة  َها �أَ�صْ نَّ
َلْت ِلَمَكاَنٍة َعِظيَمٍة َحتَّى �أَ ْوَلِة �ْلَحِديَثِة َقْد َو�صَ �أََة ِفى �لدَّ

ْ
4 - �ْلَمر

َعَلى �ْلِباَلِد.

اِريِخ . َل ُمَعاَهَدِة �َصاَلٍم ِفى �لتَّ وَّ
َع �أَ اِنى َقْد َوقَّ 5 - رم�صي�ض �لثَّ

ِط َو�للِّيِبيِّيَن  ْخَطاِر �ُصُعوِب �ْلَبْحِر �ْلُمَتَو�صِّ َر ِمْن �أَ اِلَث َقْد َحَمى ِم�صْ 6 - رم�صي�ض �لثَّ

ُعوِب �ْلُمَجاِوَرِة. ٍة َمَع �ل�صُّ ٍة َوِتَجاِريَّ و� ِباإَِقاَمِة َعاَلَقاٍت َثَقاِفيَّ ْوَلِة �ْلَحِديَثِة �ْهَتمُّ 7 - ُمُلوَك �لدَّ

. 
ٌّ
ِرَنا �ْلَحِبيَبِة َو�ِجٌب َوَطِنى ِحَيَة ِمْن �أَْجِل ِرْفَعِة �َصاأِْن ِم�صْ 8 - �لتَّ�صْ

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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اأهم المفاهيم الواردة بالوحدة

معناهالمفهوم

ع�ضر بناة الأهرامات  

ع�ضر ا�ضمحالل

غزو

قناة �ضيزو�ضتري�س

بعثة تجارية

معاهدة

مرتزقة

يون�ضكو

ع�ضر متاأخر

اإمبراطورية

ح�شارة

ملوكها  �صيده  ما  �إلى  ن�صبة  �لقديمة  �لدولة  يطلق على 

من �أهر�مات �صخمة .

فتر�ت  فى  �لدول  بع�ض  ت�صود  �لتى  �ل�صعف  حالة   

تاريخية معينة نتيجة �صعف �لملوك .

�ل�صير �إلى قتال �لآخرين و�صلب ديارهم و�أر��صيهم .

 طريق مائى حفره �لم�صريون �لقدماء لي�صل بين �لبحر 

�لأحمر و�لبحر �لمتو�صط عن طريق نهر �لنيل .

مجموعة تر�صل من �أجل �لقيام بعمل معين ي�صاعد على 

توطيد �لعالقات �لتجارية بين �لدول .

�تفاق بين دولتين �أو �أكثر لتنظيم �لعالقات بينهم .

هم �لجنود �لذين يحاربون من �أجل �لمال .

هيئة دولية تابعة لمنظمة �لأمم �لمتحدة م�صئولة عن 

�لتربية و�لثقافة و�لعلوم.

ختام  وهو   )30  -  21( �لأ�صر�ت  ي�صم  �لذى  �لع�صر  هو 

�لع�صر �لفرعونى وي�صمى ع�صر �ل�صعف و�ل�صمحالل .

�أر��صى  على  ت�صيطر  �لأطر�ف  متر�مية  كبيرة  دولة 

و�صعوب متعددة بف�صل قوتها �لع�صكرية و�لقت�صادية .

�أو  مادًيا  �صو�ء كان  �لإن�صان  �أنتجه عقل  ما  تعنى كل 

�أدبًيا.
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اأهداف الوحدة

فى نهاية هذه الوحدة ، يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

يتعرف مظاهر الح�سارة الم�سرية القديمة)ال�سيا�سية ،القت�سادية، الدينية(.

ير�سم �سكاًل تخطيطيًّا يو�سح عنا�سر الحكم فى م�سر القديمة.

يتعرف مراحل التطور الح�سارى التى طراأت على المجتمع الم�سرى عبر الع�سور.

يو�سح مالمح ال�سيا�سة الخارجية بم�سر القديمة عبر الع�سور.

يف�سر اأ�سباب قيام الح�سارة على اأر�ض م�سر.

يف�سر اأ�سباب تكوين الجي�ض الم�سرى عبر الع�سور المختلفة .

يقدر اأهمية الإنجازات القت�سادية فى م�سر القديمة.

يعتز بجهود الم�سريين القدماء من اأجل قيام ح�سارتهم.

يو�سح دور المعتقدات الدينية فى م�سر القديمة.

درو�س الوحدة

الدر�ض الأول: الحياة ال�سيا�سية.

الدر�ض الثانى :الحياة الدينية.

الدر�ض الثالث:الحياة القت�سادية.

م�ضر الح�ضارة

) مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة(

من روائع  ح�ضارتنا

الوحدة الخام�سة
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الحياة ال�سيا�سية

يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

يتعرف ال�سفات التى يجب اأن يت�سم بها  )الحاكم – الوزير (.

يحدد عنا�سر الحكم فى م�سر القديمة.

يقارن بين المهام التى كان يقوم بها كل من )الفرعون – الوزير(.

يف�سر اأ�سباب اختيار الفرعون وزيًرا له.

يو�ضح الأ�سباب التى اأدت اإلى ن�ساأة اأول جي�ش م�سرى.

ي�ستنتج الآثار المترتبة على تاأ�سي�ش كل من )الجي�ش – الأ�سطول (.

يعتز بالتاريِخ ال�سيا�سى لم�سر.

اأهداف

 الدر�س 
الق�ضايا املت�ضمنة 

التربية من اأجل المواطنة.

الدر�س الأول

ِة ُمنُذ َفْجِر  َعْونيَّ
ْ
اَرِة الِفر ِرَنا اْلَحِبيَبِة، َعَواِمَل َكثيَرًة �َساَعدْت َعَلى ِقَياِم الَح�سَ َلْقَد َوَهَب اهلُل ِلِم�سْ

َوَهَبَها  كَما  َوَتعميَرَها،  �ِش 
ْ
الأر ِزَراَعَة  َتْعِليِمهِم  ِفى  �َساَهَم  ا  َفيَّا�سً ِنياًل  َوَهَبَها  َفَقْد  اِريِخ،  التَّ

ًة ِبَمَواِرِدَها  بيَعًة َغِنيَّ ِم ِتَجاَرِتَها، َوُمَناًخا ُمْعَتِدًل، َوَطِ ََمْوِقًعا ُمْمَتاًزا َبْيَن ِجيَراِنَها؛ �َساَعَد َعَلى َتَقدُّ

اَرٍة  ُه اهلُل َلُه ِفى ِقَياِم َح�سَ اأَ لَوَطِنه ، ا�ْسَتَطاَع اأْن َي�ْسَتِغلَّ ُكلَّ َما َهَيَ ا ِلَبلِدِهِ َوِ َعِة، واإْن�َساًنا ُمِحبًّ تَنوِّ اْلُمَ

َعِظيَمٍة �َسِمَلْت َمَجاَلٍت ُمَتَعدَِّدًة.... َفَهْل َتْعِرُف اأَهمَّ َهِذِه اْلَمَجاَلِت؟

َف َعَلْيَها :
َّ
اِلى ، َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ  َمِعى اإَِلى ال�سَّ

ْ
اُْنُظر

اَرِة َمَظاِهُر اْلح�سَ

ٌة ٌةَحَياٌةِ �سَيِا�سيَّ ٌةَحَياٌةِ ديِنيَّ ِاديَّ ٌةَحَياٌة اْقِت�سَ ٌة َحَياٌة اْجِتَماِعيَّ حياةَثَقاِفيَّ

َف اْلَمِزيَد َعْن ُكلٍّ ِمْنَها.
َّ
َوالآَن: َتَعاَل ِلَنَتَعر

ُة  يَّ َيا�ضِ ًل : الَحَياُة ال�ضِّ اأَوَّ

َخاَء 
َّ
َة َوالر َق َلَها اْلُقوَّ ٍة ، َت�ِسيُر َعَلى ِنَظاِم ُحْكٍم َثاِبٍت ، َحقَّ ُر ُمْنُذ َفْجِر التَّارِيخ َكَدْوَلٍة َقِويَّ َظَهَرْت ِم�سْ

 
ٍّ
واْنَتَهْت ِبِقياِم ِنَظاٍم َمَلِكى

َ
ِة اأَْطَواٍر: َبَداأْت ِبُحْكِم الأََقاِليِم ،   َهَذا النَِّظاُم ِبِعدَّ

َّ
وِر، َوقْد َمر َعْبَر الُع�سُ

َر؟ ُن ِنَظاُم اْلُحْكِم ِفى ِم�ضْ ا َكاَن َيَتَكوَّ �َسِمَل ُكلَّ الِباَلِد.... َفَهْل َتْعِرُف ِممَّ
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ِذى �أََماَمَك َحتَّى َتَتعرََّف َعلْيِه . ْكَل �لَّ ِل �ل�شَّ مَّ
َتاأَ

ِة َر �لِفْرَعْوِنيَّ ُر �ْلُحْكِم ِفى ِم�شْ َعَنا�شِ

ِفْرَعْوُن : »�ْلَمِلُك«
حكام �لأقاليم�ْلَوِزيُر 

�لإد�رة�لمركزية

و�لم�شالح �لحكومية

 والآن تعال معنا لنتناول كل منها ب�ضىء من التف�ضيل ولنبداأ بــــ 

ُفوِذ  النُّ اِحُب  �سَ قدَّ�ُش  اْلُمَ اْلَمِلُك   : َعَلْيِه  ُيْطَلُق  َوَكاَن  1-ِفْرَعْوُن: 

اْلُمْطَلِق، َيِجُب َعَلى النَّا�ِش َطاَعُتُه؛ َفُهَو َرْمُز َوْحَدِة الِباَلِد

َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا؟

ُنُه ِمَن  ْلَطاِت الدنيوية والدينية الَّتى ُتَمكِّ ُه َيْجمُع ِفى َيِدِه ُكلَّ ال�سُّ لأَنَّ

اْلِقَياِم ِبَوَظاِئَف ُمَتعدِّدٍة ِمْثَل :

الدِّفاِع َعِن الِباَلِد ، و�سد المعتدين واإقامة العدل بين النا�ش وتاأمين 

و�سائل الحياة الكريمة لهم.

ٌة ِمْن َِكلَمِة   اأن َكِلَمَة )ِفْرَعْوَن( ُم�ْصَتقَّ

)برعو( َوَتْعِنى : ْالَبْيَت اْلَكِبيَر 

َر الَِّذى َكاَن َيِعي�ُش ِفيِه اْلَمِلُك( )اْلَق�صْ

َهْل َتْعلُم...؟

)�شكل89( �مللك ي�شدر �أو�مره ملوظفيه

2- اْلَوِزيُر:

الِباَلِد  �ُسوؤُوِن  َتْنِظيِم  ِفى  ُيَعاِوُنُه   ، َلُه  َوِزيًرا  َعْوُن 
ْ
اْلِفر َخَذ  اتَّ

اْلُمْخَتِلَفِة.... 

َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا؟

َعَلى  ُي�ْسِرَف  ْن  اأَ َعَلْيِه  ْعِب  ال�سَّ ِمَن  َبَح  َواأَ�سْ  ، َزاَدْت  َقْد  اِتِه  َم�سوؤُوِليَّ نَّ 
لأَ

وِن الِباَلِد. �ُسوؤُ

ْبَناِئِه ، اأَْو اأََحِد  َعْوُن ُي�ْسِنُدُه اإِلى اأََحِد اأَ
ْ
ِب : َكاَن اْلِفر ِة َهَذ� �ْلَمـْن�شِ يَّ َولأََهمِّ

اأَْفَراِد اْلأُ�ْسَرِة اْلَماِلَكِة.... 

ُم الَوِزيُر؟ �ضِ َفَهْل َتْعِرُف ِبَم َكاَن َيتَّ

�ِشُم ِبـ: يتَّ
َ
َكاَن �ْلَوزيُر   

 اْلِعْلِم.       اْلِحْكَمِة.   اْلَعْدِل.    يَرِة اْلَح�َسَنِة.    ال�سِّ

ِريِف الأُُموِر.  ُح�ْسِن َت�سْ  اْلِخْبَرِة اْلَوا�ِسَعِة   يِِّب.    اْلُخُلِق الطَّ

)�شكل 90( �لوزير
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ُة : 4- الإَِداَرُة اْلَمْرَكِزيَّ

اأ�ُسَها الَوِزيُر ، َوُيَعاِوُنُه َعَدٌد ِمْن ِكَباِر 
ْ
َكاَن َير

ِة... ِفيَن ،ُهم : ُروؤَ�َساُء الإَداَراِت الَعامَّ ُمَوظَّ اْلَ

َفَهْل َتْعِرُف اأََهمَّ َهِذه الإَِداَراِت؟

َفها:
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ ْ اإَِلى ال�سَّ

اُْنُظر

�إد�رة �لق�شاء�إد�رة �لخز�نة�إد�رة �لحقول�إد�رة �لن�شخ و�لمحفوظات�لوثائق �لملكية

�لإد�ر�ت �لعامة

خا�شة بالأو�مر 

و�لمر��شيم �لملكية 

�لخا�شة بتعيين �لوزر�ء 

وكبار �لموظفين

تخت�ص بحفظ 

�لمحفوظات �لأ�شلية

تهتم بكل �شئون �لزر�عة 

من ) رى - محا�شيل ...(

تخت�ص بالحفاظ على 

مو�رد �لدولة �لمالية

ت�شرف على �لمحاكم 

�لتى تحكم بين �لنا�ص

اِب ؛ َحْيُث َكاَن ُيْنَظُر  َوِفى َهِذِه اْلإَِداَراِت ، َكاَن َيْعَمُل َعَدٌد ِمَن اْلُكتَّ

َرَة اْحِتَراٍم َوَتْقِديٍر.... َهل َتِعْرُف ِلَماَذا؟ اإَِلْيِهْم َنْظَ

اِبِغيَن ِمْنُهْم  نَّ اْخِتَياَرُهْم َكاَن َيِتمُّ ِمْن َبْيَن اْلُمَتَعلِِّميَن، َكَما اأنَّ النَّ
لأَ

ْوَلِة. ِب اْلُعْلَيا ِفى الدَّ ُقوَن اإَِلى الَمنا�سِ
ْ
َكاُنوا َير

َها  ِب الَِّتى َكاَن َيَتَوالَّ  اأن ِمَن اْلَمَنا�صِ

اِبُغوَن من اْلُكتَّاب:  النَّ

 َحاِكُم اإِْقِليٍم

 ُمِديُر اإَِداَرٍة

 اأَِميُن اْلَمِلِك

َهْل َتْعلُم...؟

)�شكل 91( �لوزير مع بع�ص معاونيه

3- حكام الأقاليم:

عرفت م�سر وجود نظام الإدارة المحلية قبل وحدة البالد حيث كان لكل اإقليم حاكم م�ستقل وبعد الوحدة 

اأ�سبح حكام الأقاليم يعينون بوا�سطة الملك ويقومون بمهام معينة..   منها الإنابة عن الملك فى اإدارة 

الإقليم من حيث ) حفر الترع - خزن الغالل - حفظ الأمن (
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َر القديمة: 4- اْلَجْي�ُس َوالأُ�ْضُطوُل ِفى ِم�ضْ

اَلِم( اأ - الَجْي�ُس: )اأَداٌة ِلَتحْقِيِق ال�ضَّ

ُهْم  نَّ
لأَ ؛  ٍب 

ْ
َحر ُدَعاَة  َقطُّ  اْلُقَدَماُء  وَن  ِريُّ اْلِم�سْ َيُكِن  َلْم 

َلُه  َت�ْسَمُح  الَِّتى  اْلَهاِدَئَة  اْلَحَياَة  ُل  ُيَف�سِّ َكاَن  �َسْعٌب 

َحَياِة  ِفى  َيُكْن  لْم 
َ
ُه  نَّ

اأَ َكَما   ، َعَمِلِه  ِبَثَمرِة  َع  َيَتَمتَّ ِباأَْن 

َوَهَبُهُم  َفَقْد   ، ِللِقَتاِل  َيْدَفُعُهْم  َما  الُقَدَماِء  يَن  ِريَّ اْلِم�سْ

َعلى  َراَء  الَخ�سْ َوالِجَناَن  النِّيَل  َوَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه  اهلُلُ 

ًة ، َلِكْن ِعْنَدَما َطِمَع 
َّ
َفاِفِه ؛ َفَكاَنْت َحَياُتُهْم ُم�ْسَتِقر �سِ

وَن  ِريُّ اْلُمْعَتُدوَن ِفى َثَرَواِت اْلِباَلِد َوَخْيَراِتَها ، َهبَّ اْلِم�سْ

اَلَح ِلُيَداِفُعوا َعْن َوَطِنِهْم..... َهْل َتْعِرُف َمَتى َحَدَث َذِلَك؟ الُقَدَماُء َيْحِمُلوَن ال�سِّ

)�شكل 92( �جلي�ص فى م�رص �لقدمية

ُل َجْي�ٍس ِنَظاِمىٍّ َعِمَل  وَّ اأَ ْوَلِة اْلَحِديَثِة ، َحْيُث َن�َضاأَ  ِر الدَّ ِفى َع�ضْ

َعَلى:

ِة. َتاأِميِن ُحُدوِد اْلِباَلِد ِمَن الأَْخَطاِر اْلَخاِرِجيَّ

َتْحِريِر اْلِباَلِد ِمَن اْلُمْعَتِديَن اْلُغَزاِة.

اِم ( . َر – ِباَلِد �ل�شَّ ٍة َوا�ِسَعٍة ، �َسِمَلْت ُكالًّ ِمْن )ِم�شْ َتْكِويِن اإِْمِبَراُطوِريَّ

وَن؟ ِريُّ َوالآَن: َهْل َتْعِرُف اأََهمَّ ْالأ�ْضِلحِة الَِّتى ا�ْضَتْخَدَمها اْلِم�ضْ

اِلَيِة: ِرىُّ ِبْالأ�ْسِلَحِة التَّ  َلَقْد َت�َسلََّح اْلَجْي�ُش اْلِم�سْ

َهام. الأْقَوا�ُش وال�سِّ  الِخْنَجر   ع  
ْ
 الدِّر ْمح  

ُّ
 الر

ُة )َنَقُلوَها َعِن الُهْك�ُسو�ِش(. ِبيَّ
ْ
   اْلَعَجالُت اْلَحر

ُموا اْلَعِديَد  ِب ؛ َفَقْد َقدَّ
ْ
وَن ِفى َجِميِع اْلَمَجاَلِت، َنَبُغوا كَذِلك ِفى َمَجاِل اْلَحر ِريُّ وِمْثَلَما َنَبَغ اْلِم�سْ

ِمَن اِلْبِتَكاَراِت ِفى َتْنِظيِم اْلُجُيو�ِش.... َهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعُلوا؟

ُل َمِن اْخَتَرُعوا  وَّ
لى : )َقْلٍب – َجَناَحْيِن( وهم اأَ ُمو� �ْلَجْي�َص �إِ وَن . وَق�شَّ  فاأََقاُموا اْلِقاَلَع َوالُح�سُ

ُل َمْن َدَر�ُسوا �َساَحَة الِقَتاِل َقْبَل َبْدِء اْلَمَعاِرِك. وَّ
. واأَ اأة َوالْلِتَفاَف َحْوَل اْلَعُدوِّ َب اْلُمَفاِجَ

ْ
َحر

َة اْلَحَرَكِة اأَْثَناَء اْلِقَتاِل. ِّيَّ
ُل َلُهْم ُحر يَرَة الَِّتى ُت�َسهِّ كما اأَْلَب�ُسوا اْلُجُنوَد اْلَماَلِب�َش اْلَق�سِ

اأن الجي�ش هو خط الدفاع االأول عن 

وطنك الحبيب م�صر.

َهْل َتْعلُم...؟
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ب - الأُ�ْضُطوُل: 

دِّ اْلُمْعَتِديَن  َزِة ِل�سَ ُفِن اْلُمَجهَّ  )َعَدٍد ِمَن ال�سُّ
ٍّ
�ْسُطوٍل َحْرِبى وَن ِفى َتْكِويِن اأُ ِريُّ َن اْلَجْي�ُش ، َبَداأ الم�سْ َبْعَد اأْن َتَكوَّ

الَقاِدِميَن ِمْن ِجَهِة اْلَبْحِر(.... َهْل َتْعِرُف ِلماَذا؟

اْلَمَعاِرِك  َبْع�ُش  َداَرْت  َوَقْد  َوَمَواِنِئَها،  َر  ِم�سْ �َسَواِحِل  َعْن  ُيَداِفُع   
ٍّ
َحْرِبى اأُ�ْسُطوٍل  ُوُجوَد  ُروِرىِّ  ال�سَّ ِمَن  لأَنَّ 

َر. ُخوَل اإَِلى ِم�سْ ِط َو»َرْم�ِسي�ِش الثَّالث« ِعْنَدَما َحاَولِت الدُّ ِة َبْيَن �ُسُعوِب الَبْحِر اْلُمُتَو�ِسّ اْلَبْحِريَّ

وَد ِبَها؟َوالآَن: َر الَقدِيَمِة.. َهْل َتْعِرُف اْلمْق�ضُ َيا�ِسيِِّة ِفى ِم�سْ ْفَنا َمَظاِهِر اْلَحَياِة ال�سِّ
َّ
َوَبْعَد اأْن َتَعر

ْلَطاُت اْلُمْخَتِلَفُة اْلَمْوُجوَدُة ِفى َهَذا اْلُمْجَتَمِع ؛ لإَِداَرِة  ُد ِبَها: ِنَظاُم اْلُحْكِم، َوال�سُّ ُيْق�ضَ

اِم َواأَْفَراِد َهَذا اْلُمْجَتَمِع. ِبُط َبْيَن اْلُحكَّ
ْ
وِنِه ، َواْلَعاَلَقِة الَِّتى َتر �ُسوؤُ

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

ُن ِمْن: َر القديمة َكاَن يتَكوَّ ِنَظاَم اْلُحْكِم ِفى ِم�سْ

ِة - والم�سالح الحكومية (. َكِزيَّ
ْ
)الَمِلِك – الَوِزيِر - حكام الأقاليم -  اْلإَداَرِة اْلَمر

ْلَطِة اْلُمْطَلَقِة. اِحُب ال�سُّ  اْلَمِلِك: ُهو اْبُن الإَلِه ، َو�سَ

ُذ اأََواِمِرِه. َعوِن، َوُمَنفِّ
ْ
 الَوِزيَر: ُهَو ُم�َساِعُد الِفر

ِة اْلُمْخَتِلَفِة.  ِفيَن: ُهْم ُروؤَ�َساُء الإَِداَراِت اْلُحُكوِميَّ  ِكَباَر اْلُمَوظَّ

ْولِة الَحِديَثِة، َكما َكاَن َلَها  ِر الدَّ َر كان ِفى َع�سْ  ِلم�سْ
ٍّ
ُل َجْي�ٍش ِنَظاِمى وَّ

ي�َش اأَ �سَّ
 َتاأَ

اأ�ْسُطوٌل ِللدَِّفاِع َعْن  َمَواِنِئَها َو�َسَواِحِلَها.

اَيا ِمْثَل : اأِْى َحْوَل َبْع�ِش اْلَق�سَ
َّ
 اإِْبَدى الر

�ِشِ . ِفْكَرِة اْلَمِلِك اْلُمَقدَّ

َر اْلَقِديَمِة ِمْن َحْيُث َوِظيَفة ُكلٍّ ِمْنَها.  هناك فرًقا َبْيَن َهْيَئاِت اْلُحْكِم ِفى ِم�سْ

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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ُة ينيَّ الَحَياُة الدِّ

يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

 يتعرف خ�سائ�ش الحياة الدينية فى م�سر القديمة.

 يف�سر اأ�سباب تعدد الآلهة عند الم�سريين القدماء.

 يو�سح النتائج المترتبة على اعتقاد الم�سرى القديم فى 

الثواب والعقاب.  

 يحدد المق�سود بكل من : بعث – خلود - وحدانية.

 يبدى الهتمام بتعرف اأهم المعتقدات الدينية عند 

الم�سريين القدماء.

 يحدد مراكز عبادة بع�ش الآلهة على الخريطة.

اأهداف

الدر�س 
الق�ضايا املت�ضمنة 

 حقوق الإن�سان.

 حرية العتقاد.

 حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية.

الدر�س الثانى

اِريِخ  التَّ َفْجِر  ُمْنُذ  يَن  ِريِّ اْلِم�سْ َعَلى  اهلُل  اأَْنَعَم  َلَقْد 

َزْتُهْم َعْن َغْيِرِهْم، َوَلَعلَّ  ماِت الِتى َميَّ ِباْلَعِديِد ِمَن ال�سِّ

ِمَن  َغْيِرِه  َعْن  ِن  َديُّ ِللتَّ َيِميُل  �َسْعٌب  ُه  اأنَّ  : َها  اأََهمِّ ِمْن 

ُة ِبَمْجُموَعٍة ِمَن  َزْت َحَياُتُهُم الدِّيِنيَّ ُعوِب ؛ ِلَذا .. َتميَّ ال�سُّ

اِئ�ِش.......  َهْل َتْعِرُفَها؟ الَخ�سَ

اِلى ؛ ِلَكْى َتَتَعرََّف َعَلْيَها. ْكِل �لتَّ �ْنُظْر �إَلى �ل�شَّ

تعدد �لآلهة
�لعتقاد فى

 �لبعث و�لخلود

�لعتقاد فى

 �لثو�ب و�لعقاب

�ل�شمو �إلى 

�لوحد�نية

خ�شائ�ص �لحياة �لدينية

يل: ْف�ضِ َف َعَلى ُكلٍّ ِمْنَها ِب�َضْىٍء ِمَن التَّ َوالآَن: َتَعاَل َنَتَعرَّ

)�شكل 93 ( �أخناتون يناجى ربه



74

الوحدة الخام�صة

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

ُد  الآِلَهِة: ًل: َتعدُّ اأَوَّ

اأَقاليَم، َوَكاَن ِلُكلِّ  ِة  اإَلى ِعدَّ مًة  َيِد الَملِك نعرمر )مينا( َكاَنْت ُمَق�سَّ َر َقْبَل َتوِحيِدها َعَلى  اإِنَّ ِم�سْ

وَن  َماِثيُل ، َوُتَقاُم َلُه اْلَمَعاِبُد ، َوَيْلَتفُّ َنُع َلُه التَّ ُم َلُه اْلَقَراِبيَن ، َوُت�سْ اإِْقليٍم اإلُهُه الَخا�شُّ الَِّذى ُتَقدَّ

ىِّ َمِديَنٍة اأْو اإْقِليٍم اأَْو َدْولٍة ، َكاَنْت َتْنَت�ِسُر 
ُه ِعْنَدَما َكاَن َيْعُظُم �َساأُْن اأَ َحْوَلُه ِفى الأَْعَياِد، حتَّى اإنَّ

ِعَبادُة اإَِلِهِه.

َمِة  ِمْثَل ِعَبادِة �لإَِلِه: »َرع« ِفى )َمْنِف( : َعا�شِ

�لدَّوَلِة �لَقِدَيمِة.

ْوَلِة اْلُو�ْسَطى. ِر الدَّ »اأُوِزيِري�ش« ِفى َع�سْ

ْوَلٍة اْلَحِديَثِة. ِر الدَّ »اآُمون« ِفى َع�سْ

ِد الآِلَهِة ِفى  ناق�س مع معلمك/ِفْكَرِة َتَعدُّ

َر الَقِديَمِة؟   ِم�ضْ

َثانًيا: اِلْعِتَقاُد فى الَبْعِث َواْلُخُلوِد:

ُهَناَك  اأنَّ  ِفى  َيْعَتِقُد  الَقِديُم  ِرىُّ  اْلِم�سْ َكاَن 

ُه �َسُيَعاُد  نَّ
ى، َواأَ َحَياًة اأُْخَرى َيْنَعُم ِبَها اْلُمَتَوفَّ

َبْعُثُه َثاِنيًة َبْعَد َمْوِتِه ؛ ِلَيْحَيا َحَياَة اْلُخُلوِد؛ 

يَن اإَِلى ِحْفِظ ُجَثِث َمْوَتاُهْم.... َهْل َتْعِرُف َكْيَف؟ ريِّ ِلذِلَك .. َدَفَع َهَذا اِلْعِتَقاُد اْلِم�سْ

َحَراِء، َحْيُث  َقْلِب ال�سَّ ُدوَها ِفى  : )الأَْهَراَماِت( �َسيَّ يَنٍة  ُقُبوٍر َح�سِ ُعوَها ِفى  الّتْحِنيِط، َوَو�سَ َعْن َطِريِق 

َي�ُسوُد الَجَفاُف، واْحَتَفُظوا ِبَداِخِل َهِذه الُقُبوِر ُبكلِّ َما َيْحَتاُج اإلْيِه اْلَميُِّت ِمْن َطَعاٍم َو�َسَراٍب َواأَدَواٍت.

بتاحرع منف

هيليوبلي�ص

�آتون
�لآ�شمونني

تل �لعمارنة

حتوت

�أ�شيوط

�أنوبي�ص

�أبيدو�ص

�أوزوري�ص

دندرة

حتحور

طيبة

�آمون

�أدفو

حور�ص

�أ�شو�ن

خنوم

�لبحر �ملتو�شط

حمر
لأ
حر �

�لب

)�شكل 94(  خريطة  توزيع �آلهة بع�ص �لأقاليم
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َواِب واْلِعَقاِب: ا: اِلْعِتَقاُد ِفى الثَّ َثاِلَثً

�ُش 
َّ
َتَتعر وَح 

ُّ
الر نَّ 

ِباأَ الَقِديُم  ِرىُّ  اْلِم�سْ ِاْعَتَقَد 

ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َمْحَكَمٍة  اأَماَم  اْلَميُِّت  َفَيِقُف  ِلْلِح�َساِب، 

لُه  اإِ اأَ�ُسُهْم 
ْ
َوَير َر،  ِم�سْ اأَقاِليَم  ُيمثِّلوَن  ًيا  َقا�سِ  42

ِد
ْ
�َسر ِفى  اْلَميُِّت  َياأُْخُذ  َحْيُث  )اأُوِزيِري�ش(،  اْلَمْوَتى 

يَِّئِة، َوَتُقوُم ْعَماِلِه ال�سَّ اأُ ِمْن اأَ
َّ
اأْعَماِلِه اْلَح�َسَنِة ، َويَتَبر

ِق ِمْن َذِلَك...  َهْل َتْعِرُف َكْيَف؟ َحقُّ اْلَمْحَكمُة ِبالتَّ

ٍة، َوِفى  ُع َقْلُب اْلَميِِّت ِفى ِكفَّ وَرَة الَِّتى اأََماَمك ؛ ِلَتْعِرَف َذِلَك . َفِفى ِميَزاِن اْلَعَداَلِة ، ُيو�سَ ِل ال�سُّ َتاأمَّ

َمَواِزيُنُه َدلَّ  َفاإِْن خفت   ، ْدِق  اْلَحقِّ َوال�سِّ اإَِلَهَة  ُع ِري�َسٌة ُتمثُِّل الإَِلَهَة )َمَعات(  اِنَيِة ُتو�سَ الثَّ ِة  اْلِكفَّ

 ، َوَكاَن 
ٌ
ير

ِّ
ُه �ِسر نَّ

َة، َواإِْن رجحت َمَواِزيُنُه َدلَّ َذِلَك َعَلى اأَ يُرُه اْلَجنَّ ىٌء ، َوَكاَن َم�سِ ِرِ ُه َبِ نَّ
َذِلَك َعَلى اأَ

اِء َحَيواٌن ُمَفتِر�ٌش ُيَمزٌِّق اأَْج�َساَد اْلَكاِفِريَن. يُرُه َعَذاَب اْلَجِحيِم، َحْيُث ُيوَجُد ِفى �َساَحِة الَق�سَ َم�سِ

ْوِحيِد: ُموُّ اإَِلى التَّ َراِبًعا: ال�ضُّ

ِد الآِلَهِة . اِريِخ ِبَتَعدُّ َب اْلُمُلوُك اْلَفَراِعَنُة ُمنُذ َفْجِر التَّ َرحَّ

َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا؟ 

ْلَطاِن.  َراِء وال�سُّ ُة ِفى َيِد َكَهَنِة اإِلٍه َواِحٍد ، ُيْمِكُن اأْن ُيَناِف�َسُهْم ِفى الثَّ ْلَطُة الدِّيِنيَّ َحتَّى َل ُتْتَرَك ال�سُّ

اِبع( 
َّ
ِة َعَلى َيِد )اأمنحتب الر ْو اإِِقليٍم اإَِلٌه َيْعُبُدُه . َحتَّى َظَهرْت ِفْكَرُة الَوْحَدانيَّ

ِلَذلَك .. َكاَن ِلُكلِّ َقِبيَلٍة اأَ

الَِّذى َناَدى ِبِعَباَدِة اإِلٍه َواَحد.

)�شكل 95( ح�شاب �ملوتى

َهْل َتْعِرُف ا�ْضَم َهذا الإَلِه؟

َواْلَحَياَة.  وَر  النُّ َلْيَها  اإِ َفَيحِمُل  �ِش ،  
ْ
َتُه اإَِلى الأَر �ِسعَّ �ِسُل اأَ

ْ
ْم�ِش الَِّذى ُير �ُش ال�سَّ

ْ
ُه )�آُتون(؛ اأَْى : ُقر اإِنَّ

مًة َجِديَدًة ِلَدْوَلِتِه )�أِخيَتاتون(،  اِبع ا�ْسَمُه اإَِلى »�إْخَناُتوِن«، واأَْن�َساأَ َعا�سِ
َّ
ِلذِلَك .. غير اأمنحتب الر

َماِء. َد ِبَها اْلَمَعاِبَد اْلَمْفُتوَحَة ِلل�سَّ َو�َسيَّ
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اقراأ َوَتعلَّْم :

ُه: يِد اإْخَناُتون الَِّذى ُيَناِجى ِفيِه َربَّ َجاَء ِفى َن�ضِ

�َش ِبَجَماِلَك.
ْ
يُئ اْلَم�ْسِرَق ِبُنوِرِه ؛ َفَتْمالأُ الأَر 1- َيا َمْن ُي�سِ

�ش.
ْ
 َفْوَق الأَر

ُّ
اِئُع اْلَعِلى

َّ
َها اْلَجِميُل اْلَقِوىُّ الر يُّ

2- اأَ

َباِح َطَلْعَت َعَلى الَكْوِن �َسْم�ًسا.  �َسَفُق ال�سَّ
َّ
3- اإَِذا َما اْحَمر

ٍة. َها اْلَواِحُد الأََحُد الَِّذى َل اإِلَه َغْيُرُه ، َلَك اْلَخْلُق ِمْن َنا�ٍش َوَحَيواٍن وَدابَّ يُّ
4- اأَ

ِة؟ يِنيَّ وَد بالَحَياِة الدِّ اْلَمْق�ضُ

رىُّ الَقِديُم َداِخَل اأْو َخارَج  يَها اْلِم�سْ ُقو�ِش الَِّتى َكاَن ُيوؤَدِّ َعاِئِر َوالطُّ َها: َمْجُموَعُة اْلُمْعَتَقَداِت َوال�سَّ اإِنَّ

اْلَمَعاِبِد.

تعلمت في هذا الدر�س اأن :

:
َ
اِئ�َش ، ِهى َة َخ�سَ ِة الَقِديَمِة ِعدَّ ِريَّ   ِللدَِّياَنِة اْلِم�سْ

ُد الآِلَهِة.  َتَعدُّ

اِلْعِتَقاُد ِفى الَبْعِث والُخُلوِد.

َواِب َواْلِعَقاِب  اِلْعِتَقاُد ِفى الثَّ

ِة. ُموُّ اإَِلى الَوْحَداِنيَّ ال�سُّ

َر ، َكاَن ِلكلِّ اإْقليٍم اإَِلهًا َيْعُبُدُه. َحاِد ِم�سْ  َقَبَل اتِّ

ْحِنيِط. ِرى اْلَقِديَم َقْد َنَبَغ ِفى َفنِّ التَّ  اْلِم�سْ

َواِب َواْلِعَقاِب َدَفَعُه اإَِلى ِفْعِل اْلَخْيِر ، واِلْبِتَعاِد  ِرىِّ اْلَقِديِم ِفى الثَّ  اْعِتَقاُد اْلِم�سْ

.
ِّ
ر َعِن ال�سَّ

ِة هى التَّى َدَعا اإِلْيَها اأمنحتب الرابع )اإْخَناُتون(. ِفْكِرة اْلَوْحَداِنيَّ

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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الحياة القت�ضادية

 يتوقع بعد �النتهاء من �لدر�س �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

يتعرف مظاهر الحياة القت�سادية فى م�سر القديمة.

 يو�سح العالقة الوثيقة بين الزراعة والح�سارة الفرعونية.

ي�ستخل�ش النتائج المترتبة على تنوع الن�ساط القت�سادى 

فى م�سر القديمة.

 يف�سر اأ�سباب تنوع الن�ساط القت�سادى فى م�سر القديمة.

 يبدى الهتمام بتعرف النتائج المترتبة على تنوع الن�ساط 

القت�سادى فى م�سر .

 يحافظ على موارد بلده م�سر.

اأهداف

الدر�س 
الق�ضايا املت�ضمنة 

 ح�سن ا�ستخدام الموارد وتنميتها.

 احترام العمل، وجودة الإنتاج.

الدر�س الثالث

َها  �سَ
ْ
َب اأَر ًة ِبَمواِرِدَها ؛ َفِفيَها َيْجِرى ِنيٌل َفيَّا�ٌش ، اأَْخ�سَ َر َطِبيَعًة َجِميَلًة ، َغِنيَّ َلَقْد َوَهَب اهلُل ِم�سْ

َجَعَل  ا  ِممَّ َوالمَعاِدِن  ُخوِر  ال�سُّ اأْلَواِن  ِمْن  الُكُنوِز  تى  ِب�سَّ ُملَئْت  َحاٍر  �سَ َوِبها  ِباْلَخْيَراِت،  َوَمالأََها 

ُقوا َما اأرادوا.  َرًة َحْيُث َحقَّ ِريِّين ُمَي�سَّ َحَياَة اْلِم�سْ

َهْل َتْعِرُف َماَذا َفَعُلوا؟

َناَعِة َوالتَِّجاَرِة   وا بال�سِّ  َوالَبْحِر، َوَنَه�سُ
ِّ
ْيِد الَبر َلَقْد َزَرُعوا، َوَرُعوا اْلَما�ِسَيَة، َوا�ْسَتْمَتُعوا ِب�سَ

ِة ِبَها اِديَّ َدْت َمَجالُت اْلَحياِة اِلْقِت�سَ ُعوِب المتقدَِّمِة ؛ ِلَذِلَك .. َتعدَّ ِمْثَلَما َتْفَعُل ُكلُّ ال�سُّ

َهْل َتْعِرُف َهِذِه المَجاَلِت؟

)�شكل 96( نهر �لنيل 
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َف َعَلْيَها:
َّ
اِلى ؛ َحتَّى َتَتعر ْكِل التَّ  َمِعى اإَلى ال�سَّ

ْ
ُاْنُظر

�لتجارة�ل�شناعة�لزر�عة

مجالت �لحياة �لقت�شادية

َف اْلمِزيَد عن كل مجال ولنبداأ بــ: َوالآَن: َتَعاَل ِلَنَتَعرَّ

َراَعُة: ًل: الزِّ اأوَّ

اإَِلى  َة  الزَِّراِعيَّ َنَة  ال�سَّ الَقِديُم  ِرىُّ  اْلِم�سْ َم  َق�سَّ

 : 
َ
وٍل ُمَت�ساِوَيٍة ِهى َثاَلَثِة ُف�سُ

ُل اْلُبُذِر  َف�ضْ

ِف ِفْبراير«. ِف اأكتوبر َحتَّى ُمْنَت�سَ �ِش ، ِمْن »ُمْنَت�سَ
ْ
َوِفيه َيْبُذُر اْلَفالَُّحوَن اْلُبُذوَر ِفى الأَر

اِن: ُل الَفَي�ضَ  َف�ضْ

ِمْن   ، �َش 
ْ
الأر اِن  الَفَي�سَ ِمَياُه  َتْغُمُر  َوِفيِه 

ِف اأُكُتوَبر«. ِف ُيوْنُيو َحتَّى ُمْنَت�سَ »ُمْنَت�سَ

اِد: ل الَح�ضَ  َف�ضْ

ِف ُيوْنيو«. ِف فبراير َحتَّى ُمْنَت�سَ وِل ، ِمْن »ُمْنَت�سَ  اْلَمْح�سُ
ُ
َوِفيه َيتمُّ َجْنى

)�شكل 97( �لزر�عة فى م�رص �لقدمية

ة  َراِعيَّ يُل الزَّ اْلَمَحا�ضِ

: لحظ �ل�شكل �لتالى  حتى تتعرف عليها:
َ
يِل  ِرىُّ الَقِديُم الَعِديَد ِمَن المَحا�سِ َعَرَف الم�سْ

�ملحا�شيل �لزر�عية

�حلبوب

قمح- �شعري

�خل�رصو�ت

�لب�شل - �لثوم

�لبقول

�لعد�ص - �حلم�ص

�لفاكهة

�لعنب -�لبلح
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ة َراِعيَّ ْالآَلُت الزِّ

 ِا�ْسَتْخَدُم اْلَفَراِعَنُة اأَدَواٍت َكَثيَرًة ِفى َمَجاِل الزَِّراعةِ ، َهْل َتْعِرُف َما ِهى؟

ْف َعَلْيَها:  َِّ
وِر الَّتى اأَماَمَك، َوَتعر  لحظ ال�سُّ

ِة. رَبِة الزَِّراِعيَّ َفاأْ�ٌس: َوَكاَنْت ُت�ْسَتْخَدُم ِفى َتْقِليِب التُّ

ى  :  الرَّ

َنا�ِسَبِة  الْمُ الَو�َساِئِل  ُكلَّ  ِبَنْف�ِسِه  الَقِديُم  ِرىُّ  اِلم�سْ اأ  َهيَّ َلَقَد 

ى، َحْيُث َعِمَل 
َّ
َها: �ُسُئوُن الر ِللِقَياِم بالزَِّراَعِة، والَّتى ِمْن اأََهمِّ

َوَذِلَك  ِبَمياِهِه،  اِلْنِتَفاِع  وَتْنِظيِم  النِّيِل،  َنْهِر  ُمَراَقَبِة  َعلى 

الُج�ُسوِر،  واإِْن�َساِء  الُتَرِع،  َو�َسقِّ  الَقَنواِت،  َحْفر  َطِريِق  َعْن 

َخاِرَها. ُدوِد ِلَحْجِز الِمَياِه وادِّ َواإَقاَمِة ال�سُّ

اِد. يِل ِفى َمْو�ِسِم الَح�سَ  ِمْنَجٌل: َوَكاَن ُي�سَتخَدُم ِفى َقْطِع اْلَمَحا�سِ

)�شكل 98( فاأ�ص

)�شكل 99( �شادوف

َناَعة: ثانًيا: ال�ضِّ

َكَذِلَك ِفى َمَجاِل  َنَبَغ  الزَِّراَعِة،  الَقِديُم ِفى  ِرىُّ  اْلِم�سْ َنَبَغ  ِمْثَلَما 

َناَعة . ال�سِّ

َناَعاِت الَِّتى َنَبَغ فيها اأَْجَداُدنا؟  َهْل َتْعِرُف اأََهمَّ ال�ضِّ

َف َعَلْيها.
َّ
اِلى َحتَّى َتَتعر ْكِل التَّ  اإلى ال�سَّ

ْ
اُْنُظر

�ل�شناعة

�جللدية�خل�شبية�لزجاجية�حلجرية �لن�شيجية�ملعدنية�لفخارية

 �لقائمة على

نبات �لربدى
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ِ�ضَناَعاٌت َحجرية 

اَلَح، َوالأَدَواِت والأْوِعَيَة . َنَع ال�سِّ ِرىُّ الَقِديُم، َفِمَن الَحَجر:  �سَ َناَعٍة َعِمَل ِبَها اْلِم�سْ اأْقَدُم �سِ

ِة:    اِريَّ َناَعاُت الَفخَّ ال�ضِّ

ِة  اِريَّ َناَعِة اْلأََواِنى اْلَفخَّ ِرىُّ الَقِديُم ِفى �سِ  اأَْبَدَع الِم�سْ

�ُسوَم َوالمَناِظَر 
ُّ
وِر َحْيُث َنَق�َش َعليها الر َمْنُذ اأَْقَدِم الُع�سُ

الَجِميلَة .

)�شكل 100( �إناء فخار

ُة:  َجاِجيَّ َناَعاُت الزُّ ال�ضِّ

ْبُق ِفى �سناعة الزجاج من رمال ال�سحارى. ِريِّين الُقَدَماِء ال�سَّ َكاَن لِلِم�سْ

ُة: َناَعاُت المعِدِنيَّ ال�ضِّ

 واْلأَباِريِق، َوالَمَراَيا.
ِّ
َناَعِة اْلأَواِنى، َوالأَ�ْسِلَحِة، َواأََدَواِت الزِّيَنِة، والُحِلى  ِمْثُل: �سِ

)�شكل 101( 

�أدو�ت معدنية للطهى

ُة:  َناَعاُت الَخ�َضِبيَّ  ال�ضِّ

اْلَخ�َسِب  َعَلى  َناَعِة  ال�سِّ َهِذه  الَقِديُم ِفى  ِرىُّ  اْلِم�سْ ِاْعَتمَد 

وَبِة،  والنُّ حاليًا،  )لبنان(  فينقيا  ِبالِد  ِمْن  اْلُم�َستْوَرِد 

الأْبَواَب  َنَع  �سَ َحْيُث  حاليًا(  ال�سومال   ( ُبونْت  وِباَلِد 

َناِديق َواِبيَت ، والأَثاَث، والمَقاِعَد، وال�سَّ والتَّ

وَجاِت:  َناَعُة اْلمْن�ضُ �ضِ

اأُة ِهى الَّتى 
ْ
اِن، َوَكاَنِت اْلَمر َنُع َمالِب�َسُه ِمَن الَكتَّ ِرىُّ الَقِديُم َي�سْ َكاَن اْلِم�سْ

ِة. �سيِج َعَلى اْلأْنَواِل الَيَدِويَّ ِة الَغْزِل َوالنَّ َتُقوُم ِبَعمِليَّ

ُة:  َناَعاُت اْلِجْلِديَّ  ال�ضِّ

اأَْغِطَيَة  ِمْنَهاأ  َنَع  �سَ َحْيُث  ْبِغَها؛  َو�سَ  ، الُجُلوِد  َدْبِغ  ِمْثَل: 

ُيوِر. اْلَمَقاِعِد ، َوالَو�َساِئِد، والنَِّعاِل، وال�سِّ

َعاِل م�شنوعة من �جللد )�شكل 103( نِّ

)�شكل 102( 

مقعد م�شنوع من �خل�شب
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َناَعاُت الَقاِئَمُة َعَلى َنَباِت اْلَبْرِدى: ال�ضِّ

َباِل، والَقواِرِب(  يِر، َوالِحِ اَلِل ، َواْلَح�سِ ِمْثَل:)اْلَوَرق ، َوال�سِّ

جاَرُة: َثاِلًثا: التِّ

بالتِّجاَرِة،  اِريِخ  التَّ َفْجِر  ُمْنُذ  اْلَقِديُم  ِرىُّ  اْلم�سْ ِا�ْسَتَغَل   

ِة،  ْبِط َقَواِعدَها، َحْيُث َعَرَف ِفى الِبَداَيِة ِنَظاَم اْلُمَقاَي�سَ َو�سَ

اَلِت. ِجالَِّت، والإي�سَ َراِء، وال�سِّ ُثمَّ َعَرَف ُعُقوَد الَبْيِع وال�سِّ

َوابَّ )الُخُيوَل(  اِئع، َوَكَذِلَك الدَّ ِدّيِة ِفى َنْقل الَب�سَ
ْ
ُنوَعَة ِمَن اْلموادِّ البر حْيُث ا�ْسَتْخَدَم اْلَقواِرَب اْلَم�سْ

َ
 

ِة، َوَقِد اْنق�َسَمِت التَِّجاَرُة اإَِلى َنْوَعْيِن  : ِّيَّ
ُرِق الَبر ِفى َنْقِل اْلأَ�ْسَياِء َعْبَر الطُّ

ُة: اِخِليَّ جاَرُة الدَّ اأ - التِّ

الَبْيع  َحَرَكُة  ِبها:  ُد  ُيْق�سَ

َراِء الَّتى َتِتمُّ َبْيَن الُقَرى  ِوال�سِّ

َوَكاَن  ِة،  ِريَّ اْلِم�سْ َواْلُمُدِن 

اَلِت  اْلُمَوا�سَ َياَن 
ْ
�ُسر النِّيُل 

اِئِع ِمْن  ِلَ ِفى: َنْقِل الَب�سَ وَّ
اْلأَ

َمِديَنٍة اإَِلى اأُْخَرى.

)�شكل 104( �شناعة �لورق

)�شكل 105( حركة �لتجارة �لد�خلية

ُة: اَرُة اْلَخاِرِجيَّ  ب - التجِّ

َراِء  وال�سِّ الَبْيِع  َحَرَكُة  ِبَها:  ُد  ُيْق�سَ  

َوْبع�سَها  وِل  الدَُّ َبْيَن  َتِتمُّ  َكاَنْت  الَّتى 

َعاَلَقاِتٍ  ُر  ِم�سْ َنْت  َكوَّ َحْيُث  الَبْع�ِش؛ 

ُبوْنت(    – )ِفيِنيْقَيا  ِباَلِد  َمَع  ًة  جاريَّ ِتِ

والُجُلوِد  َواْلُبخوِر  اْلأَْخ�َساِب  َجْلِب  ِلِ

ُفِن  ال�سُّ َطِريِق  َعْن  ُهَناَك،  ِمْن  والَعاج 

الَّتى َكانْت َتْبِحُر َعْبَر اْلَبْحَرْيِن: الأَْحَمِر 

ِط والُمَتو�سِّ
)�شكل 106( حركة �لتجارة �خلارجية
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الوحدة الخام�صة

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

َر الَقِدَيمِة...  ة ِفى ِم�سْ اِديَّ ْفَنا اأََهمَّ َمَجاَلِت الَحَياِة الْقِت�سَ
َّ
َوَبْعَد اأَْن َتَعر

ِة؟ اِديَّ وَد بِالَحياِة الْقِت�ضَ َفَهْل َتْعِرُف المْق�ضُ

وِر.  وَن الُقَدَماُء َعْبَر الُع�سُ ِريُّ ِة الَّتى َكاَن ُيَماِر�ُسَها الم�سْ َها: َمْجُموَعُة اْلأْن�ِسَطِة الَب�َسِريَّ اإنَّ

تعلمت في هذا الدر�س اأن  :

وِر.  ا ُمْنُذ اأْقَدِم الُع�سُ ُر َبَلًدا ِزَراعيًّ ؛ لَتُكوَن ِم�سْ
َّ
ِئي�سى ََّ

َنْهَر النِّيِل َكاَن الَعاِمَل الر

وٍل هى:   ِرىُّ الَقِديُم اإلى َثاَلَثِة ُف�سُ َمَها اِلِم�سْ َة َق�سَّ َنَة الزَِّراِعيَّ ال�سَّ

اِن. ُل الَفَي�سَ  َف�سْ

ُل الُبُذِر.    َف�سْ

اِد . ُل الَح�سَ َف�سْ

َناعاُت:  ا: ال�سِّ هَّ َر الَقِديَمِة َكاَنْت ُمَتقدَِّمًة، َوُمَتعدِّدًة. َوِمْن اأَهمِّ َناَعَة ِفى ِم�سْ ال�سِِّّ

ة....( . ة – الَخ�َسبيَّ َجاِجية – الِجْلِديَّ اِرية – الزُّ )الَحَجِرية – الَفخَّ

َعاَلَقاٍت  الَفَراِعَنُة  َن  َكوَّ َحْيُث  ؛َ  ا  ِجدًّ َن�ِسيَطًة  َكاَنْت  الَقِديَمِة  َر  ِم�سْ ِفى  التِّجاَرَة 

بوْنت – فيِنقيا « 
ُ
ًة َمَع ُكلٍّ ِمْن: »ِباَلد  ِتَجاِريًة َقِويَّ

َر القديمة كانت خارجية وداخلية.  التَِّجاَرِة ِفى ِم�سْ

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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  الف�سل الدرا�سى الأول

َمْعَناُه�ْلَمْفهُوُم

 الَعْوَدُة ِللَحَياِة َبْعَد اْلَمْوِت.َبْعٌث

 َعَدُم اْلَمْوِت.ُخُلوٌد

 اإِلًها َواِحًدا ل اإِلَه َغْيُرُه.َتْوِحيٌد 

الِحَفاِظ َعَلى ُجَثِث الموَتى �َسِليَمًة.َتْحِنيٌط

وٌل  ُف�شُ

ٌة ِزَر�ِعيَّ

َنَة الزَِّراِعيَة  َم الَفَراِعَنُة ال�سَّ وُل الَّتى َعَلى اأَ�َسا�ِسَها َق�سَّ ُد َبَها: تْلَك الُف�سُ ُيْق�سَ

اِد(. ِل الَح�سَ ِل البذر – َف�سْ ِل الَفَي�ساِن – َف�سْ اإَلى )َف�سْ

َناَعٌة �شِ

َوَرٍةِ  ِة...( ِمْن �سُ ِنيَّ ِة – اْلَمْعَدِ َتْحِويُل اْلَمَوادِّ اْلَخامِّ )الزَِّراِعيِة – الَحَيَواِنيَّ

ْخَرى. وَرٍة اأُ اإِلى �سُ

ِتَجاَرٌة 

د�خلية
ِة.  ِريَّ َراِء الَّتى َكاَنْت َتِتمُّ َبْيَن الُقَرى َوالمُدِن اْلِم�سْ َحَرَكُة الَبْيِع وال�سِّ

تجارة 

خارجية
َها الَبْع�ِش. َوِل َوْبع�سِ َراِء الَّتى َكاَنْت َتَتمُّ َبْيَن الدُّ َحَرَكُة الَبْيِع َوال�سِّ

َحَياٌة 

ة اِديَّ �ْقِت�شَ

وَن الُقَدَماُء َعْبَر  ِريُّ ِة الَّتى َكاَن ُيماِر�ُسَها اْلِم�سْ َمْجموَعُة الأْن�ِسَطِة الَب�َسِريَّ

وِر. الُع�سُ

اأهم املفاهيم الواردة بالوحدة



التدريبات والأن�شطة



رحلة عبر الف�ضاء

1
  الف�سل الدرا�سى الأول

الدر�س الأول

   نشاط ) 1 ( َلِحْظ َوا�ْسَتْنِتْج:

 نشاط ) 2 ( الكلمات المتقاطعة: 

اأ ــ تاأمل ال�سكل الذى اأمامك ثم ا�ستنتج مدلول الأرقام 

الموجودة بال�سكل :

1ــ ..................................

2ــ .................................

3ــ ..................................

ب-ي�ستمد الج�سم»3«�سوئه من الج�سم....................

جـ-يدور الج�سم »2« حول الج�سم..........................

د-يعتبر الج�سم»1«نجم اأما الج�سم.............. يعتبر كوكب

ٌة   ُر َكـــــْوِنــــــيَّ ـِ  َظـــَواهـــ

اأوًل: الأن�سطة 

ا�ستنتج ما تدل عليه العبارات التالية واأكمل الكلمات المتقاطعة:

1- يتكون من اأج�سام كبيرة م�سيئة واأج�سام 

�سغيرة معتمة ول نعرف منه اإل %10 .

اأج�سام كبيرة الحجم م�سيئة ت�سع �سوًءا   -2

وحرارة.

3- اأج�سام �سلبة كبيرة تحترق جزئيا عند

 احتكاكها بالغالف الجوى.

ت�سع  ول  معتمة  ن�سبًيا  �سغيرة  اأج�سام   -4

�سوء اأو حرارة.

عند  كلًيا  تحترق  �سغيرة  �سلبة  اأج�سام   -5

احتكاكها بالغالف الجوى

الوحدة الأولى

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(4)

(3)

(5)



2
كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

الوحدة الأولى

ال�س�ؤال الأول : اكتب مات�شير اإليه العبارات التالية :

اأ- مجموعة هائلة من اأج�سام غازية تظهر فى ال�سماء على �سكل �سحابة من الغبار.         ).......................(

ب-ج�سم �سماوى �سلب يمكن روؤيته فى ال�سماء على هيئة �سهام �سوئية.                        ) ......................(         

جـ- النوع الوحيد من الأج�سام الف�سائية التى ت�سل اإلى الأر�ض.                                     )........................(

د- تجمع من النجوم يظهر على اأ�سكال مختلفة.                                                                ).........................(

هـ - ج�سم  يدور حول الكوكب ويرتبط معه بالجاذبية.                                                     )........................(

و- ج�سم معتم ل ي�سع �سوًءا ولحرارة وي�ستمد �سوءه من النجوم.                                   )........................(

اِلَيَة بكلمات منا�سبة: ال�س�ؤال الثانى: اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

ِم مجرِة.......................
ْ
ُف ِبا�س

َ
ر

ْ
ُتع

َ
ِع......................... و

ْ
و ُتَنا ِمَن النَّ

َّ
ر

َ
ج

َ
اأ- م

َتِمدُّ ِمْنَها  .................و..................
ْ
َت�س

َ
َل.................... و

ْ
و

َ
 ح

ُ
اِكب

َ
 اْلَكو

ُ
ب-َتُدور

.....................
َ
....................... و

َ
اِت ........................و

َّ
ر

َ
ج

َ
 اأَْنواَِع اْلم

ِّ
ج-ِمْن اأََهم

ال�س�ؤال الثالث : َقاِرْن َبْيَن ُكلٍّ ِمْن:

اِزِك.
َ
ي النَّ

َ
ُهِب و اأ-ال�سُّ

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

اِكِب.
َ
اْلَكو

َ
وِم و

ُ
ب-النُّج

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

ال�س�ؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على ..........؟

اأ- انفجار النجوم.

................................................................................................................ 

  ب- احتكاك الأج�سام الف�سائية بالغالف الجوى لالأر�ض.

.............................................................................................................         

  ثانيا: الَتْدِريَبات
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3
  الف�سل الدرا�سى الأول

الوحدة الأولى

ُة يَّ ْم�سِ َمْجُموَعُتَنا ال�سَّ

الدر�س الثانى

لحظ ال�سورة التالية و اأكمل ما يلى:

عطارد

ال�شم�س

الزهرة

الأر�س

المريخ

زحل

الم�شترى

اأورانو�س

نبتون

ْم�ِض ُهَو  ــ  اأَْبعُد َكْوَكٍب َعِن ال�سَّ

                 ....................................................................................................................................................  

ِة ُهَو  ْم�ِسيَّ َغُر َكْوَكب ِفى اْلَمْجُموَعِة ال�سَّ ــ اأَ�سْ

                 ....................................................................................................................................................  

ْم�ِض. ِبَها ِمَن ال�سَّ
ْ
ِة َح�ْسَب ُقر ْم�ِسيَّ ْب َكَواِكَب اْلَمْجُموَعِة ال�سَّ ــ َرتِّ

                 ....................................................................................................................................................  

ــ  ما اإيجابيات موقع الأر�ض بالن�سبة لل�سم�ض؟

                 ....................................................................................................................................................  

لحظ �سورة كوكب الأر�ض بالكتاب المدر�سى و اأجب:

اأــ َما اللَّْوُن اْلَغاِلُب َعَلى َهَذا اْلَكْوَكِب؟ ...........................................................................

ب ــ َما الَِّذى َي�ْسَغُل ِم�َساَحًة اأَْكَبَر ِمَن اْلَكْوَكِب ، اْلَياِب�ُض اأَِم اْلَماُء؟...............................................

جـ ــ َما�سبب ت�سميته بالكوكب المائى؟...........................................................................

د ــ  الأ�سباب التى اأدت اإلى وجود حياة على �سطح الأر�ض...............................................

ْف:     نشاط ) 1 ( َلِحْظ َواْكَت�سِ

اأوًل: الأن�سطة 

  نشاط ) 2( لحظ وتعلم:
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الوحدة الأولى

كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

ا�ستنتج مدلول العبارات الآتية واأكمل ال�سكل التالى:

1- اأقرب الكواكب لل�سم�ض واأ�سدها حرارة.

2- كوكب توجد حياة على �سطحه.

3 - اأكبر الكواكب ويدور حول

 ال�سم�ض كل 12 �سنة اأر�سية.

4- كوكب لونه اأخ�سر يميل للزرقة وي�سبه 

كرة مل�ساء فى ال�سماء.

    

اأمامك �سكل تخطيطى لكواكب المجموعة ال�سم�سية اأكمل ما به من فراغات .

   نشاط ) 3(  ا�ستنتج و اكت�سف:

الكواكب الداخلية

- قريبة من ............

-حجمها ...... مقارنة   

   بالكواكب الخارجية

-تدور بـ ....... حول ال�سم�ض

-تتمثل فى ........ و........ 

        و........ و ........

1- اأج�سام 

...........

2- تدور    

     حول       

.........   

-  ............ عن ال�سم�ض

-حجمها ...... مقارنة   

    بالكواكب الداخلية

-تدور بـ ....... حول ال�سم�ض

-تتمثل فى ........ و........ 

و........ و ........  

الكواكب الخارجية

(3)

(4
)

(2)

(1)

   نشاط ) 4(  ا�ستنتج واكمل:
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5
  الف�سل الدرا�سى الأول

ثانيا:اَلَتْدِريَبات

اِلَيَة بكلمات منا�سبة: ال�سوؤال الأول: اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

ُز ِبـوجود .................. ا َكْوَكُب اْلِمرِّيِخ َفَيَتَميَّ مَّ
ٍة، اأَ اأ- َيَتمّيُز َكْوَكُب.................... ِبُوُجوِد َحَلَقاٍت َحَلُزوِنيَّ

ِغيَرِة َبْيَن َكْوَكَبِى اْلِمرِِّيخ َو................ َو َتاأُخُذ �َسْكَل................. ب- ُيوَجُد َمْجُموَعٌة ِمَن اْلَكَوْيِكَباِت ال�سَّ

ُتُه ِفى ..........................  يَّ ُل اأََهمِّ ىَء ِفى.................... َوَتَتَمثَّ ْجَم اْلَوِحيَد اْلُم�سِ ْم�ُض النَّ  جـ - ُتْعَتَبُر ال�سَّ

ُر....؟ ال�سوؤال الثانى:  ِبَم ُتَف�سِّ

�ِض.
ْ
َهَرِة ِبَتْواأَِم الأَر ى َكْوَكُب الزُّ اأ- ُي�َسمَّ

.............................................................................................................................................  

يُخ ِباْلَكْوَكِب الأَْحَمِر.
ِّ
ى اْلِمر    ب- ُي�َسمَّ

...............................................................................................................................................  

.
ِّ
�ِض ُيْعَرُف ِباْلَكْوَكِب اْلَماِئى

ْ
  ج- َكْوَكُب الأَر

..............................................................................................................................................   

   ال�سوؤال الثالث: من اأكون....؟

اأ- اأبدو كالكرة ولونى اأخ�سر يميل اإلى الزرقة.            )............................(

ٌة ِباأَكا�ِسيِد الَحِديد الحمراء.                                 )............................( َبِتى َغنيَّ
ْ
ب- َلوِنى اأْحمُر وُتر

وًءا َخاِفًتا.        )............................( ْرَقاِء واأُ�ِسعُّ �سَ ج- اأُْعرُف ِبالَكْوَكِب الأْزرِق، واأْبُدو َكالَما�َسِة الزَّ

ُر ِمْن اأْى َكْوَكٍب اآَخر .     )............................( ٍة اأْق�سَ ْم�ِض؛ لَذا َفاأَنا اأُدوُر َحْوَلَها ِفىُمدَّ د- اأَنا اأْقرُب َكْوَكٍب اإلى ال�سَّ

ال�سوؤال الرابع: ماذا يحدث اإذا...؟

1- وجد حياة على كوكب المريخ.

....................................................................................................................................... 

2- تم اختراق الغالف الغازى لكوكب الزهرة.

....................................................................................................................................... 

ال�سوؤال الخام�س: ما النتائج المترتبة على....؟

1-ُبعد كوكب نبتون عن نجم ال�سم�ض.

.............................................................................................................................................. 

2- ُقرب كوكب عطارد من نجم ال�سم�ض.

...............................................................................................................................................
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كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

اِلَيَة بكلمات منا�سبة : ال�سوؤال الأول: اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

َغُرَها َحْجًما ..................... اأ- اأَْكَبُر اْلَكواِكِب َحْجًما ............... َواأَ�سْ

ْم�ِض َيُكوُن �َسْكُلُه .......................... ب- اْلَم�َساُر الَِّذى َت�ْسُلُكُه اْلَكَواِكُب ِفى َدَوَراِنَها َحْوَل ال�سَّ

ِخُذ اْلُكَوْيِكَباُت �َسْكَل ....................  َوَتَقُع َبْيَن َكْوَكَبى اْلِمِرِيخ َو ......................... جـ- َتتَّ

. 
ِّ
ى ...................... ِباْلَكْوَكِب اْلَماِئى ى َكْوَكُب ................ ِباْلَكْوَكِب الأَْحمِر، َبْيَنَما ُي�َسمَّ د-ُي�َسمَّ

ِة .......................  َو�َسْكُلَها .........................
َّ
ُة اإَِلى َمَجر ْم�ِسيَّ هـ- َتْنَتِمِى اْلَمْجُموَعُة ال�سَّ

ال�سوؤال الثانى: اكتب مات�سير اإليه العبارات التالية:

ْوًءا َوَحَراَرًة .             )...............................( َجٌة ُت�ِسعُّ �سَ يَئٌة َوُمَتَوهِّ  اأ-اأَْج�َساٌم َكَبيَرُة اْلَحْجِم ُم�سِ

اِقَط َعَلْيَها . ).................( ْم�ِض ال�سَّ ْوَء ال�سَّ ْوًءا ول َحَراَرًة َتْعِك�ُض �سَ  ب-اأَْج�َساٌم ُمْعِتَمٌة َوَل ُت�ِسعُّ �سَ

 جـ- تجمعات كبيرة من النجوم المختلفة الأحجام والأ�سكال والأنواع.      ).......................(

 د- ج�سم �سلب كبير يحترق جزئًيا عند احتكاكه بالغالف الجوى.              )..........................(

ٌة َعَلى اْلَوْحدِة تدريبات َعامَّ

ا َيِلى : ِحيَحَة ِلُكلٍّ َممَّ ِر الإَجاَبَة ال�سَّ ال�سوؤال الثالث: َتَخيَّ

ِى َيُدوُر َحْوَلُه اأَْكَبُر َعَدٍد ِمَن اْلَحَلَقاِت َكْوَكُب ......................... اأ-اْلَكْوَكُب الذَّ

              )اأُوَراُنو�َض- ُزَحَل- اْلُم�ْسَتِرى- الزهرة(

�ِض َكْوَكُب .........................
ْ
ِى ُيْعَرُف ِبَتْواأِم الأَر ب-اْلَكْوَكُب الذَّ

َهَرِة( يِخ- ِنْبُتون- الزُّ
ِّ
) ُعَطاِرَد- اْلِمر

جـ-الَكْوَكُب الَّذى ُيْعرُف ِبالَكوَكِب الأْحَمِر......................... 

يِخ(
ِّ
�ُض - الُم�ْستِرى - عطارد - الِمر

ْ
            )الأر

ْم�ِض ِفى َمَداَراٍت ......................... د- َتُدوُر اْلَكَواِكُب َحْوَل ال�سَّ

ٍة( ٍة - َغْيِر ُمنَتِظَمٍة -َحَلُزوِنيَّ ٍة- َداِئِريَّ اِويَّ             )َبْي�سَ



�َشْكُل �لأَْر�ِض َو�أَْبَعاُدَها

�لدر�ض �لأول

ْكِل �لذى �أمامك �أجب:  ِمَن �ل�شَّ

ُل َبْيَن ................   ، َوُهَو �لَِّذى َي�شِ
َّ
�أ- �ْلُقْطَر �ْلُقْطِبى

و..............، َيْبُلُغ ُطوُلُه............... ميل.

، ُهَو �لَِّذى َيْمَتدُّ ِمَن ...............
ُّ
ب- �ْلُقْطُر �ال�ْشِتَو�ِئى

�إلى.................  ، َوَيْبُلُغ ُطوُله............... ميل، َوِبالتَّاِلى 

َفُهَناَك َفْرٌق َبْيَن �ْلُقْطَرْيِن َيْبُلُغ .............. ميل. 

جـ - ماذ� يحدث �إذ� ت�شاوى �لقطر �لقطبى و�لقطر�ال�شتو�ئى؟

.................................................................................... 

ْف :    نشاط ) 1 ( َلِحْظ َو�ْكَت�شِ

12681.6كم

م
ك
1
2
6
3
8
.
4

ل
ي
م
 7

9
0
0

القطر اال�ستوائى

ى
ب
ط
ق
ل
 ا
طر

ق
ل
ا

7927 ميل

�سكل االأر�ض واأبعادها

�أوًل: �لأن�شطة 

�إَِذ� َكاَنْت ُهَناَك ُمَباَر�ٌة ِلُكَرِة �ْلَقَدِم َبْيَن ُمْنَتَخِب 

َلندن  َمِديَنِة  ِفى  �إِْنِجْلِتَر�  َوُمْنَتَخِب  �ْلَبَر�ِزيل 

اَعَة 
َّ
ْفر، َو�َشَتْبَد�أُ �ل�ش �لَِّتى َتَقُع َعَلى َخطِّ ُطول �شِ

اَعُة �لَِّتى ُي�َشاِهُد  اِد�َشَة َم�َشاًء ، َفَكْم َتُكوُن �ل�شَّ
َّ
�ل�ش

�ْلَبَر�ِزيل  َمة  َعا�شِ َبَر�ِزيْلَيا  َمِديَنِة  اُن  �ُشكَّ ِفيَها 

�ْلَو�ِقَعِة َعَلى َخطِّ ُطول 48 َغْرًبا ؟

ْق َوَتَعلَّْم:   نشاط ) 2 ( َطبِّ

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

رحلة على كوكب الأر�ض الوحدة الثانية 

7
  الف�سل الدرا�سى الأول
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كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

الوحدة الثانية

الحظ �ْلَخِريَطِة �لَِّتى �أََماَمك و �أكمل : 

�ٍض 22°  و............... 
ْ
 َعر

ْ
ُر َبْيَن َد�ِئَرَتى �أ- َتَقُع ِم�شْ

 
ُّ
�َشَمااًل َو بين خطى طول ......... و37° �شرًقا.وَيُمر

 د�ئرة 
َ
�ض َرِئي�ِشٌة َوِهى

ْ
َر َد�ِئَرُة َعر ِبَجُنوِب ِم�شْ

.....................

�ِض �لَِّتى 
ْ
وِل َوَدَو�ِئِر �ْلَعر ب-�إجمالى َعَدُد ُخُطوِط �لطُّ

ُة ............ خط طول ، و............... د�ئرة عر�ض ِريَّ ى �ْلِم�شْ َتْمَتدُّ َعَلْيَها �الأََر��شِ

- �لفرق فى �لزمن بين �لحد �ل�شرقى و�لحد �لغربى لم�شر ......... دقيقة.

ِئي�ِشُة .
َّ
�ِض �لر

ْ
ًحا َعَلْيِه َدَو�ِئُر �ْلَعر �ِض ُمَو�شَّ

ْ
ًطا ِللأَر �ُشْم �َشْكًل ُمَب�شَّ

ْ
 ــ �ر

�سماال
 5
 22

  

قا
سر

�
2
5

5
  31.5

ى َد�ِئَرُة �ْلَعْر�ِض �لرئي�شةوكم در�جتها ؟ �أ ــ َماَذ� ُت�َشمَّ

.................................................................

َو�ِئُر�لعر�ٌض مت�شاوية  ِفى محيطها ؟  ب ــ َهْلِ  دَّ

.................................................................

جـ  ــ  �كتب مدلول �لأرقام )1( ، )2( �لموجودة بال�شكل.

.................................................................  -1

.................................................................-2

د ــ ماذ� ي�شمى خط �لطول �لرئي�شى وكم درجته؟

....................................................................

   نشاط ) 3 ( َلِحْظ و�أجب : 

   نشاط ) 4 ( َلِحْظ و�أكمل:

    نشاط ) 5 ( فكر و حدد: 

             

 

90°�سمااًل

90°جنوبا

66.5° �شماًل

66.5° جنوبًا

23.5° �شماًل

23.5° جنوبًاً

�شفر

دوائر العر�ض الرئي�سية

(1)

(2)

جمهورية
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  الف�سل الدرا�سى الأول

 ثانيا : �لَتْدِريَبات

ِحيَحِة َوَعاَلَمَة )✕( �أََماَم �ْلِعَباَر�ِت  ْع َعاَلَمَة )✓( �أََماَم �ْلِعَباَر�ِت �ل�شَّ �ل�شوؤ�ل �لأول: �شَ

ِحيَحِة مع ت�شويب �لخطاأ: َغْيِر �ل�شَّ

)  ( �ض 23.5° �َشَماَل د�ئرة �ال�ْشِتَو�ِء .  
ْ
�أـ َيَقُع َمَد�ُر �ْلَجْدِى ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر

)  ( �َشاُع .      �ِض ِمْن َحْيُث �التِّ
ْ
ب ـ َتَت�َشاَوى َدَو�ِئُر �ْلَعر

)  (  َد�ِئَرُة �ال�ْشِتَو�ِء .      
َ
�ٍض ِهى

ْ
جـ ـ �أَْكَبُر َد�ِئَرِة َعر

)  ( ْفر ِبَخطِّ ِجِريِنْت�ض .       وِل �شِ ى َخطُّ �لطُّ د ـ ُي�َشمَّ

)  ( هــ ـ ي�شل �لقطر �ال�شتو�ئى بين �لقطبين �ل�شمالى و�لجنوبى .   

ُر ....؟ �ل�شوؤ�ل �لثانى: ِبَم ُتَف�شِّ

�ِض .
ْ
وِل َوَدَو�ِئِر �ْلَعر ُة ُخُطوِط �لطُّ يَّ �أ- �أََهمِّ

............................................................................................................................. 

ْوِقيِت . َة ِفى �لتَّ ِبيَّ
ْ
�ِض َت�ْشِبُق �الأَْجَز�َء �ْلَغر

ْ
ُة ِمَن �الأَر ِقيَّ

ْ
ر ب-  �الأَْجَز�ُء �ل�شَّ

..............................................................................................................................

�ل�شوؤ�ل �لثالث: َماَذ� َيْحُدُث �إذ� ..... ؟

َحًة . �ُض ُم�َشطَّ
ْ
 �أ- َكاَنِت �الأَر

.....................................................................................................................................  

ب- ت�شاوى قطر� �الأر�ض �ال�شتو�ئى و�لقطبى.

....................................................................................................................................   

�ل�شوؤ�ل �لر�بع: 

َمِة تقع َعَلى َخطِّ ُطول 40 �َشْرًقا َوَمِديَنُة ُتوُن�َض َعَلى َخطِّ ُطول 10 �َشْرًقا. َة �ْلُمَكرَّ �إذ� كانت َمِديَنُة َمكَّ

َذ�ِن �ْلَفْجِر ؟     ....................................................................... ُهَما �أَ�ْشَبُق ِفى �أَ يُّ
�أ- �أَ

ْوِقيِت َبْيَن �ْلَمِديَنَتْيِن ؟  ....................................................................... ُق ِفى �لتَّ
ْ
 ب- َما �ْلَفر

   �ل�شوؤ�ل �لخام�ض: ما �لنتائج �لمترتبة على ..... ؟

�أ- زيادة طول �لقطر �ال�شتو�ئى عن �لقطر �لقطبى.

........................................................................................................................................   

ب- �ل�شكل �لكروى للأر�ض.

........................................................................................................................................   
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الوحدة الثانية

ـــَهاُر �للَّـــــْيُل َو�لـــنَّ
�لدر�ض �لثانى

..........-3   ..........-2 �أ- تاأمل �ل�شكل و�كتب مدلول �الأرقام �لتالية 1-..........  

ب- ماذ� يحدث على �لمدى �لقريب وعلى �لمدى �لبعيد عند ثبات �لج�شم »1« دون 

�أن يدور حول نف�شه �أمام �لج�شم »3«. .....................................................................

جـ -ماذ� يحدث �إذ� قلت جاذبية �الأر�ض عما هى عليه فى �لو�قع ؟

..................................................................................................................................

ْف:    نشاط )1 ( َلِحْظ َو�ْكَت�شِ

نَّ :
ْكِل �لذى �أمامك َتِجُد �أَ ِمْن ِخَلِل �ل�شَّ

ا �ْلَوْقُت  مَّ
أـ  �ْلَوْقَت ِفى َمِديَنِة م�شقط َيُكوُن..................  �أَ

ِفى َمِديَنِة �الإ�شكندرية ِفَيُكوُن ................ 

بـ  تتو�جد ظاهرتا.................  و.................  ِفى �أََماِكَن 

�ِض ِفى َنْف�ِض �ْلَوْقِت، َوَيَتَعاَقَباِن 
ْ
ُمْخَتِلَفٍة َعَلى �َشْطِح �الأَر

َعَلى َنْف�ِض �ْلَمَكاِن ِفى �أَْوَقاٍت ُمْخَتِلَفٍة .

 نشاط )2(  َلِحْظ َو��ْشَتْنِتْج: 

60غ60ق 30غ30ق 0

�الأ�شكندرية

م�شقط

�أوًل: �لأن�شطة 

(1)
(2)(3)
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 نشاط )3(  فكرَوحدد: 

�أكمل �لقانون �لتالى ثم حدد �التجاه �ل�شحيح على �ل�شكل �لذى �أمامك:

 �أــ �لقانون : ــ �لرياح تنحرف ....................... �تجاهها فى ن�شف �لكرة �ل�شمالى.

                   ــ �لرياح تنحرف ....................... �تجاهها فى ن�شف �لكرة �لجنوبى.

30

30

�شفر°

         ثانيًا: �لَتْدِريَبات

اِلَيَة بكلمات منا�شبة: �ل�شوؤ�ل �لأول: �أَْكِمِل �ْلِعَباَر�ِت �لتَّ

        ................. َنْف�ِض  ِفى  �ِض 
ْ
�الأَر �َشْطِح  َعَلى  ُمْخَتِلَفٍة  �أََماِكَن  ِفى  َهاِر  َو�لنَّ �للَّْيِل  َظاِهَرُة  َتَتَو�َجُد  �أ- 

َوَيَتَعاَقَباِن َعَلى َنْف�ِض .................... ِفى �أَْوَقاٍت ُمْخَتِلَفٍة .

�ِض َحْوَل َنْف�ِشَها �إَِلى �ْنِحَر�ِف �الأج�شام �ل�شاقطة على �الأر�ض عن............  
ْ
ى َدَوَر�ُن �الأَر ب-  ُيوؤَدِّ

ُل َبْيَن ................  َوَيِميُل َعِن �ْلَخطِّ �ْلَعُموِدىِّ ِبِمْقَد�ِر.........   َي�شِ
ٌّ
�ِض ُهَو َخطٌّ َوْهِمى

ْ
جـ-ِمْحَوُر �الأَر

اِلَيِة : ْع َعاَلَمَة )✓( �أَْو َعاَلَمَة )✕( �أََماَم ُكلِّ ِعَباَرٍة ِمَن �ْلِعَباَر�ِت �لتَّ �ل�شوؤ�ل �لثانى: �شَ

)  ( �ِض �أَْعَلى ِمْن َكْوَكِب �ْلُم�ْشَتِرى .    
ْ
ُة َعَلى َكْوَكِب �الأَر �أ- �ْلَجاِذِبيَّ

) ِب .                                                        ) 
ْ
ِق ِلْلَغر

ْ
ر �ُض َحْوَل َنْف�ِشَها ِمَن �ل�شَّ

ْ
ب- َتُدوُر �الأَر

 )  ( �ِض َعِن �ْلَخطِّ �ْلَعُموِدىِّ ِبِمْقَد�ِر 23.5° َدَرَجٍة .   
ْ
جـ- َيِميُل ِمْحَوُر �الأَر

َذ�  ......؟ �ل�شوؤ�ل �لثالث: َماَذ� َيْحُدُث �إِ

�ُض َثاِبَتًة .
ْ
�أ- َكاَنِت �الأَر

.................................................................................................................................  

َهاِر . ب-  َلْم َيُكْن ُهَناَك َتَعاُقٌب ِللَّْيِل َو�لنَّ

................................................................................................................................... 

َبُة َعَلى......؟  َتاِئُج �ْلُمَتَرتِّ �ل�شوؤ�ل �لر�بع: َما �لنَّ

�ِض َحْوَل َنْف�ِشَها . 
ْ
   ــ   َدَوَر�ُن �الأَر

................................................................................................................................ 

ُر.......  ؟ �ل�شوؤ�ل �لخام�ض: ِبَم َتَف�شِّ

َهاِر .    �أ- َتَعاُقَب �للَّْيِل َو�لنَّ

..................................................................................................................................   
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الوحدة الثانية

ُفــ�شـــُوُل �لـــ�ّشــََنِة
�لدر�ض �لثالث

  نشاط )1 (  َلِحْظ َو�أكمل:

�أوًل: �لأن�شطة 

�أمامك مجموعة من �ل�شور لف�شول �ل�شنة �الأربعة �كتب ��شم �لف�شل وما يتميز به 

من خ�شائ�ض مناخية �أ�شفل كل �شورة.

ف�شل ..................................

يتميز ....................................

ف�شل .................................

يتميز ..................................

ف�شل ..............................

يتميز .............................

ف�شل ..............................

يتميز .............................
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�أمامك �شكل يو�شح تعامد �ل�شم�ض على �إحدى دو�ئر �لعر�ض �لرئي�شية

�أ- حدد ��شم د�ئرة �لعر�ض �لتى تتعامد عليها �ل�شم�ض...........         

ب- ��شتنتج فى �أى ف�شول �ل�شنة تتعامد �ل�شم�ض على هذه 

        �لد�ئرة ....................... .

ج- حلل �لخ�شائ�ض �لمناخية لهذ� �لف�شل ...................... .

            

ْعَها ِفى �أَْلُبوٍم َوَعلِّْق َعَلْيَها . �شَ
َ
َنِة و �الأ�شعة �لعمودية و �لمائلة ثم  وِل �ل�شَّ َوًر� ُتَعبُِّر َعْن ُف�شُ  �أ- �ْجَمْع �شُ

ب- �جمع معلومات عن �لجاذبية �الأر�شية و�أهميتها للحياة مو�شحا حكمة �هلل فى خلقها.

ًحا َعَظَمَة �هلِل ِفى  َبَعِة ُمَو�شِّ
ْ
وِل �الأَر ِع �ْلُف�شُ َبْت َعَلى َتَنوُّ َتاِئَج �لَِّتى َتَرتَّ  - �ْكُتْب ع�شرة �أَ�ْشُطٍر عن �لنَّ

ِع . َنوُّ َهَذ� �لتَّ

         ثانيا: �لَتْدِريَبات

َبٍة  اِلَيَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�شِ �ل�شوؤ�ل �لأول: �أَْكِمِل �ْلِعَباَر�ِت �لتَّ

�ِض َعَلى َز�ِوَيِة..................  
ْ
ِتَفاُع َو�ْنِخَفا�ُض َدَرَجِة �ْلَحَر�َرِة َعَلى �َشْطِح �الأَر

ْ
 �أ- يتوقف �ر

ب- يتميز ف�شل �لخريف بــ .......................... و ............................. 

ِل �ْلَخِريِف َعَلى د�ئرِة ............................. ْم�ُض ِفى َف�شْ جـ- َتَتَعاَمُد �ل�شَّ

د- َتَعاُمُد �ل�شم�ض على مد�ر �لجدى يوؤدى �إلى حلول ف�شل �ل�شتاء فى ن�شف �لكرة .............

هـ- تعتدل درجات �لحر�رة فى ن�شف �لكرة �الأر�شية فى ف�شل ............. وف�شل .............

�ل�شوؤ�ل �لثانى: َماَذ� َيْحُدُث �إذ� ....؟

ْم�ِض . ........................................................................................... �ُض َحْوَل �ل�شَّ
ْ
   �أ- َلْم َتُدوُر �الأَر

   ب- لم يكن محور �الأر�ض مائًل.  ............................................................................................

�ل�شوؤ�ل �لثالث: بم تف�شر..؟

�أ- �ختلف درجة �لحر�رة على �شطح �الأر�ض من مكان �إلى �آخر.

...............................................................................................................................................  

 ب- تعاقب ف�شول �ل�شنة.

...........................................................................................................................................         

 نشاط )2 (  فكر و�كتب:

 نشاط )3 (  �بحث و �جمع: 

  نشاط )4 (  فكر وعبر: 

ال�سم�ض
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الوحدة الثانية

تدريبات َعامٌة َعَلى �ْلَوْحَدِة

َبٍة  اِلَيَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�شِ �ل�شوؤ�ل �لأول: �أَْكِمِل �ْلِعَباَر�ِت �لتَّ

ا َمَد�ُر �ْلَجْدِى َفَيَقُع  مَّ
�ض  �َشَماَل د�ئرة �ال�ْشِتَو�ِء ، �أَ

ْ
َرَطاِن ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر �أ-  يقع َمَد�ُر �ل�شَّ

�ِض  َجُنوَب د�ئرة �ال�ْشِتَو�ِء .
ْ
ِعْنَد َد�ِئَرِة َعر

ا �ْلُمُدُن �لَِّتى َتَقُع َعَلى   مَّ
 فى  �أَ

ُ
ِفق  ب- �ْلُمُدُن �لَِّتى َتَقُع َعَلى َخطِّ ُطوٍل َو�ِحٍد َتتَّ

و�حدة َفَتْخَتِلُف ِفى َتْوِقيِتَها .

�ْلُقْطِب  َبْيَن  ُل  َفَي�شِ �ْلُقْطُر   ا  مَّ
�أَ  ، �إَِلى  ِق 

ْ
ر �ل�شَّ ِمَن   

ُّ
�ال�ْشِتَو�ِئى �ْلُقْطُر  َيْمَتدُّ  جـ- 

. 
ِّ
 َو�ْلُقْطِب �ْلَجُنوِبى

ِّ
َماِلى �ل�شَّ

د- �أدى دور�ن �الأر�ض حول �ل�شم�ض مع ثبات ................. �إلى حدوث ظاهرة ....................

اِلَيُة:  َطَلَح �ْلِعْلِمىَّ �لَِّذى َتُدلُّ َعَلْيِه �ْلِعَباَر�ُت �لتَّ �ل�شوؤ�ل �لثانى: �ْكُتِب �ْلُم�شْ

� ِبَمْرَكِز �الأر�ض َوَيِميُل َعِن �ْلَخطِّ �ْلَعُموِدىِّ ِبِمْقَد�ِر 23.5° َدَرَجٍة . ُل َبْيَن �ْلُقْطَبْيِن َمارًّ  َي�شِ
ٌّ
�أ-َخطٌّ َوْهِمى

.................................................................................................................................................................

ًة ُكلَّ 24 �َشاَعًة.
َّ
ِق َمر

ْ
ر َلى �ل�شَّ ِب �إِ ْ

ْم�ِض ِمَن �ْلَغر �ِض َحْوَل َنْف�ِشَها �أََماَم �ل�شَّ
ْ
ب-  َدَوَر�ُن �الأَر

.................................................................................................................................................  

�ْلُقْطِب  ِعْنَد  َوَتْنَتِهى   
ِّ
َماِلى �ل�شَّ �ْلُقْطِب  ِمَن  َتْبَد�أُ  َدَو�ِئَر  اِف  �أَْن�شَ َعْن  ِعَباَرٌة  ٌة  َوْهِميَّ ُخُطوٌط  جـ- 

 َوَعَدُدَها 360  خًطا.
ِّ
�ْلَجُنوِبى

.....................................................................................................................................................  

ًة .
َ
ِة َوَعَدُدَها 180 َد�ِئر يَّ �شِ

ْ
ِة �الأَر

َ
ٌة ُتِحيُط ِباْلُكر  َوْهِميَّ

ُ
د-  َدَو�ِئر

.................................................................................................................................................  

اِلَى : �ل�شوؤ�ل �لثالث: �أَْكِمِل �ْلَجْدَوَل �لتَّ

خ�شائ�شهتاريخ بد�يته�لف�شول �الأربعة

�ل�شتاء

�لربيع

�ل�شيف

�لخريف
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اِلَيَة : ْكَل �ْلُمَقاِبَل َو�أَْكِمِل �ْلِعَباَر�ِت �لتَّ �ل�شوؤ�ل �لخام�ض: َلِحِظ �ل�شَّ

ْم�ُض َعَلى َمَد�ِر ................................ �أ - َتَتَعاَمُد �ل�شَّ

ُل ........... َوِفى  َماِل ُهَو ف�شْ اِئُد ِفى �ل�شَّ ُل �ل�شَّ ب - �ْلَف�شْ

ُل .......................... �ْلَجُنوِب َف�شْ

 
ِّ
َماِلى ِف �ْلُكَرِة  �ل�شَّ َتِديَها �أَْهُل ِن�شْ

ْ
جـ - �ْلَمَلِب�ُض �لَِّتى َير

ِف  ملب�ض ................  َو�ْلَمَلِب�ُض �لَِّتى َيْرَتِديَها �أَْهُل ِن�شْ

 ملب�ض ........... َوَذِلَك ِب�َشَبِب 
ِّ
ِة �ْلَجُنوِبى يَّ �ْلُكَرِة �الأَْر�شِ

................

�ل�شوؤ�ل �ل�شاد�ض: ما �لنتائج �لمترتبة على........؟

�أ- ميل محور �الأر�ض.

.....................................................................................................................................

ب- تعامد �ل�شم�ض على �لد�ئرة �ال�شتو�ئية.

.....................................................................................................................................

 �ل�شوؤ�ل �ل�شابع : حدد �أوجه �لت�شابه و �لختالف بين :

�أ- �لدورة �ليومية و �ل�شنوية للأر�ض .

.....................................................................................................................................

ب- خطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض.

.....................................................................................................................................

ُر....  ؟ �ل�شوؤ�ل �لر�بع: ِبَم ُتَف�شِّ

�ِض .
ْ
وِل َوَدَو�ِئِر �ْلَعر ُة ُخُطوِط �لطُّ يَّ �أ-  �أََهمِّ

.................................................................................................................................

َهاِر . ب-  ُحُدوُث َظاِهَرِة �للَّْيِل َو�لنَّ

.................................................................................................................................

َبَعِة .
ْ
َنِة �الأَر وِل �ل�شَّ جـ-  َتَعاُقُب ُف�شُ

.................................................................................................................................

ال�سم�ض



الياب�س والماء الوحدة الثالثة 

15
  الف�سل الدرا�سى الأول



16

الوحدة الثالثة
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2
44.3 م. كم

2
30.3 م. كم

2
10.5 م. كم

2
7.8 م. كم

2
24.2 م. كم

2
17.8 م. كم

2
12.3 م. كم

املحيط القطبى 

اجلنوبى

دائرة

املحيط القطبى ال�شماىل

ُة اْلَياِب�ِس َواْلَماِء اأَ َن�شْ
الدر�س الأول

الحظ َخريطَة العاَلِم التاليَة، ثم اأكمل العبارات التالية:
ِحْظ واأكمل:  نشاط )2 ( لاَ

 نشاط )1 ( ت�أمل ورتب: 

اأمامك ثلث خرائط تو�شح تطور ن�شاأة القارت، تاأملها جيًدا ثم رتبها من االأقدم للأحدث.

اأوًل: الأن�شطة 

اأ- اأكبر قارات العالم قارة .......................................

ب- اأ�شغر قارات العالم ..........................................

ج- القارة التى تقع باأكملها فى ن�شف الكرة ال�شمالى قارة ...............و................ 

د- القارة التى تقع باأكملها فى ن�شف الكرة الجنوبى قارة ..............و................ 

هـ- القارات التى يمر بها دائرة اال�شتواء قارة ................. و................... و....................

..................................................................
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�ت ْدِريباَ ث�ني�: التاَ

ْيِر  غاَ ة  �راَ اْلِعباَ �ماَ  اأاَماَ  )✕( ةاَ  ماَ الاَ عاَ واَ ِة  ِحيحاَ ال�شَّ ة  �راَ اْلِعباَ �ماَ  اأاَماَ  )✓( ةاَ  الماَ عاَ ْع  الأول:�شاَ ال�ش�ؤال 

ِة: حيحاَ ال�شَّ

)     (          .
ِّ
ِبى

ْ
ِف اْلُكَرِة اْلَغر  اأَْكَثُر ِمْنَها ِفى ِن�شْ

ِّ
ِقى

ْ
ر ِف اْلُكَرِة ال�شَّ �أ- ِم�َشاِحُة اْلَياِب�ِس ِفى ِن�شْ

�ِس.                 )     (
ْ
ب- َي�ْشَغُل اْلَياِب�ُس 29% ِمْن ِم�َشاَحِة االأَر

جـ - يتركز الياب�س فى ن�شف الكرة الجنوبى.                                                             )      (

د- قارة اآ�شيا اأكبر القارات من حيث الم�شاحة .                                                           )      (

: ةاَ �ِلياَ اِت التَّ �راَ ال�ش�ؤال الث�نى:اأاَْكِمِل اْلِعباَ

�ِس اإَِلى ِق�ْشَمْيِن ُهَما......................... َو.................................
ْ
�أ- َيْنَق�ِشُم �َشْطُح االأَر

َتُه الَِّتى ُتْعَرُف ِبا�ْشم.................ِ. َوَذِلَك ِلَتْف�ِشيِر...................... َم)فيجنر(َنَظِريَّ ب- َقدَّ

جـ- اأكبُر القاراِت ِم�شاحًة قارُة ........ واأ�شغُرها ِم�شاحًة قارُة  ...............................

رطان بقاراِت اإفريقيا و ......................... و ................................  مداُر ال�شَّ
ُّ
دـ- يمر

 مداُر الجدى بقاراِت اأ�شتراليا و ............................ و ................................
ُّ
هـ- يمر

ُر.....؟ �شِّ ال�ش�ؤال الث�لث:ِبماَ ُتفاَ

ة اْلَياِب�ِس َواْلَماِء. يَّ �أ- اأََهمِّ

..............................................................................................................................................  

اِت ِب�َشْكِلَها اْلَحاِلى.
َّ
ب- َتْكِوين اْلَقار

......... ...................................................................................................................................   

ال�ش�ؤال الرابع : اختر الإج�بة ال�شحيحة مم� بين الق��شين :

اأ- كان الياب�س فى المرحلة االأولى كتلة واحدة ت�شمى ...................

                                                                                     ) لورا�شيا- بنجايا- جندوانا- تث�س(

ب- ي�شغل الياب�س ......................... % من م�شاحة الكرة االأر�شية.

)71-29.3-80 -70.7(                                                                                                      

ج- اأ�شغر القارات م�شاحة قارة ...........................  

                                                                     )اأوربا- اأ�شتراليا- اأمريكا الجنوبية- اأنتاركتيكا(     

د- معظم الماء يقع فى ن�شف الكرة.......................

                                                                                  )ال�شرقى- الغربى- ال�شمالى- الجنوبى(
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ْطِح الأْر�س كيِل �شاَ �شْ �امُل تاَ عاَ

قارن بين الظاهرات الجغرافية التالية واكت�شف ما يميزها فى الجدول التالى.

الِجبال

ما تتميز بهالظاهرة

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... التِّالل

الِه�شاب

هول ال�شُّ

  نشاط )1 ( ق�رن وتعلم :

  نشاط )2( ت�أمل وا�شتنتج : 

 اأوًل: الأن�شطة

العامل  ا�شم  اأ�شفل كل �شورة  �شجل  االأر�س  �شطح  ت�شكيل  لعوامل  ال�شور  اأمامك مجموعة من 

وحدد نوعه اإن كان باطنى اأو خارجى:

العامل..............................

نوعه..............................

 العامل................................

نوعه....................................

العامل..................................

نوعه..................................

الدر�س الث�نى
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�ت ْدِريباَ ث�نيً�: التاَ

ْيناَ ُكلٍّ ِمْن ............؟ ْرُق باَ � اْلفاَ ال�ش�ؤال الث�نى: ماَ

اِت . َتَفَعاِت َواْلُمْنَخَف�شَ
ْ
�أ- اْلُمر

.............................................................................................................................................   

�ِس .
ْ
ُل �َشْطَح االأَر ِة الَِّتى ُت�َشكِّ ِة َواْلَعَواِمِل اْلَخاِرِجيَّ ب- اْلَعَواِمِل اْلَباِطِنيَّ

...........................................................................................................................................    

جـ- ال�شهول واالأودية.

...........................................................................................................................................

ةاَ بكلم�ت من��شبة: �ِلياَ اِت التَّ �راَ ال�ش�ؤال الث�لث: اأاَْكِمِل اْلِعباَ

هول ................... �أ- تعدُّ �شهوُل وادى النِّيل من ال�شُّ

ب. الكثبان الرملية اأحد مظاهر التعرية.....................

جـ يكون الجليد بع�س الظاهرات الت�شاري�شية مثل ....................

د ــ توؤدى المياه اإلى ظهور العديد من االأ�شكال الت�شاري�شية مثل ................

ِة : �ِلياَ اِت التَّ �راَ ُه�ماَ الجغرافى ِلْلِعباَ ال�ش�ؤال الرابع: اْكُتِب اْلمفاَ

ِتَفاًعا َعِظيًما َيِزيُد َعَلى 1000 ِمْتٍر  وله قمة.
ْ
َتِفُع ار

ْ
�ِس ير

ْ
�أ- جزء ِمْن �َشْطِح االأَر

ِة . يَّ �شِ
ْ
اٌت متتابعة َتْحُدُث ِفى اأَْجَزاٍء ُمّعينٍة ِمَن اْلِق�ْشَرِة االأَر ب- َهزَّ

ج- اأر�س منب�شطة من ا�شطح الياب�س ال يزيد م�شتواها عن 500متر فوق م�شتوى �شطح البحر.

الثوران مواد من�شهرة واأبخرة وغازات ورماد  االأر�س يندفع منها وقت  د- فتحة فى ق�شرة 

ت�شمى اللڤا.

لاَى  ............؟ ُة عاَ باَ تِّ راَ �ِئُج اْلُمتاَ تاَ � النَّ ال�ش�ؤال الخ�م�س: ماَ

�أ- ُحُدوِث الزَّالِزِل .     ........................................................................................................

  ب- ُحُدوِث اْلَبَراِكيِن    .........................................................................................................

  ال�ش�ؤال الخ�م�س:قارن بين اأثر المياه واأثر الرياح فى ت�شكيل �شطح االأر�س .

ال�ش�ؤال الأول : اختر الإج�بة ال�شحيحة مم� بين الق��شين :

اأ- تقع ه�شبة ال�شحراء الكبرى فى قارة ................        )اآ�شيا- اإفريقيا- اأوربا- اأ�شتراليا(

ب- من العوامل الباطنية التى ت�شكل �شطح االأر�س ......... )الزالزل- الرياح- الجليد- المياه(

ج- من العوامل الظاهرية التى ت�شكل �شطح االأر�س فى المناطق ال�شحراوية ................ 

                                                                                       )الجليد- البراكين- المياه- الرياح(
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اأكمل :   نشاط )1 ( ت�أمل واَ

اأكمل :    نشاط )2 ( لحظ واَ

اأمامك �شكل يمثل دورة الماء فى الطبيعة الحظه جيًدا ثم اأجب:

يمر الماء بعدة مراحل تبداأ  اأواًل 

بمرحلة.................. ثم تتكون 

................. ثم ت�شقط ................... 

على الم�شطحات المائية والياب�س.

 اأوًل: الأن�شطة

2
73.4 م. كم

2
86.5 م. كم

2
166,2 م. كم

14 مليون كم مربع

19.5 م. كم2
املحيط املتجمد اجلنوبي

املحيط القطبي ال�شمايل

دائرة اال�شتواء

 : 
َ
نَّ ُهَناَك خم�شَة ُمِحيَطاٍت ُكْبَرى ِهى

ِمْن ِخَلِل ُملَحَظِتَك اْلَخِريَطَة ال�شابقة تِجُد اأَ

اأ - اْلُمِحيُط اْلَهاِدى : َتَبُلُغ ِم�َشاَحُتُه  ِمْلُيون كم2ويمثل.........% من اإجمالى م�شاحة المحيطات. 

ب - اْلُمِحيُط االأَْطَلْنِطى : َتْبُلُغ ِم�َشاَحُتُه  ِمْلُيون كم2.

جـ - اْلُمِحيُط  تبلغ ِم�َشاَحُتُه 73.4 ِمْلُيون كم2.

د - اْلُمْحيُط اْلُقْطِبى ال�شمالى : َتْبُلُغ ِم�َشاَحُتُه  ِمْلُيون كم 2.

هـ - اْلُمْحيُط اْلمتجمد الجنوبى : َتْبُلُغ ِم�َشاَحُتُه  ِمْلُيون كم 2.
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 رم ب

ىحا

حةة

رمل

هـىح

ماب

حطى

الا

ل

ر:   ُة ال�شِّ لماَ  نشاط )4 ( كاَ
 
َّ
الجغرافى اْلَمفُهوَم  ُن  الَِّتىُتَكوِّ اْلُحُروَف  ا�ْشُطِب 

َيَة  اْلُمَتَبقِّ اْلُحُروَف  ترتيِب  اأعد 
َ
ثم  اِلَيِة،  التَّ ِلْلِعَباَراِت 

 و �شجلها.
ِّ
ر َواكت�شف َكِلَمَة ال�شِّ

َغُر ِمَن اْلُمِحيِط . �أ - ِم�َشاَحٌة َوا�ِشَعٌة ِمَن اْلِمَياِه اأَ�شْ

ْعَماٍق َكِبيَرٍة . ب – ِم�َشاَحاٌت َوا�ِشَعٌة ِمَن اْلِمَياِه َذاُت اأَ

جـ- ِم�َشاَحٌة ِمَن اْلمياِه ُيِحيُط ِبَها اْلَياِب�ُس. 

................................. : 
ِّ
ر د- َكِلَمُة ال�شِّ

�ت  ْدِريباَ       ث�لًث�: التاَ

ِة : باَ ��شِ ة ِب�ْلِكلمِة اْلُمناَ �ِلياَ اِت التَّ �راَ ال�ش�ؤال الأول: اأْكِمِل اْلِعباَ

ُل اْلِمَياُه اْلَماِلَحُة ِفى  ، َواْلِبَحار ، َو  �أ-َتَتمثَّ

ب-ُيعدُّ  اأََهمَّ االأَْملِح اْلُم�ْشَتْخَرَجِة ِمَن اْلِمَياه اْلماِلَحِة .

�ِس .
ْ
جـ - ُتَمثُِّل اْلِمَياُه اْلَعْذَبُة                                   ِمْن َحْجِم اْلِمَياِه َعَلى �َشْطِح االأَر

�ِس .
ْ
ِمْن َحْجِم اْلِمَياِه َعَلى �َشْطِح االأَر د - ُتَمثُِّل اْلِمَياُه المالحُة

ْحُدُث اإذا .........؟  ا ياَ �ذاَ ال�ش�ؤال الث�نى: ماَ

َغَر ِمَن اْلِمَياِه اْلَعْذَبِة . ُة اْلَماِلَحُة اأَ�شْ َحاُت اْلَماِئيَّ �أ - َكاَنِت اْلُم�َشطَّ

.......................................................................................................................   

ُة اْلَمْوُجوَدُة ِعنَد اْلُقْطَبيِن . ب- َذاَبِت اْلِجَباُل اْلَجِليِديَّ

........................................................................................................................   

ُر .....؟ �شِّ ال�ش�ؤال الث�لث:  ِبم ُتفاَ

ا ِلِغَذاِء االإِْن�َشاِن . ُتَعدُّ اْلِمَياُه اْلَماِلَحُة م�شدًرا ُمِهمًّ
َ
�أ- 

......................................................................................................................... 

ُل َعَلْيَها ِمَن اْلِمَياِه . اَقِة الَِّتى َنْح�شُ ادُر الطَّ ُع َم�شَ ب- َتَنوَّ

.......................................................................................................................   

َوِل . ُعوِب َوالدُّ ال َبْيَن ال�شُّ َقِت اْلِبَحاُر َواْلُمِحيَطاُت االت�شَ جـ- َحقَّ

.......................................................................................................................   
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ِة ْحداَ لاَى اْل�اَ �مٌة عاَ دِريب�ٌت عاَ تاَ

ة : باَ ��شِ �ِت اْلُمناَ ةاَ ِب�ْلكلماَ �ِلياَ اِت التَّ �راَ ال�ش�ؤال الأول: اأاَْكِمِل اْلِعباَ

َعاِم اأََهمَّ االأَْمَلِح اْلُم�ْشَتْخَرَجِة ِمْن  �أ- ُيَعدُّ ِمْلُح الطَّ

�ِس.
ْ
ب- ُتَمثُِّل اْلِمَياُه اْلَماِلَحُة َنْحَو ِمْن َحْجِم اْلِمَياِه َعَلى �َشْطِح االأَر

جـ- اْنَق�َشَمْت ُكْتَلُة بنجايا اإَِلى ُكْتَلَتيِن ُهَما  َو

ْكَبُر اْلُمِحيَطاِت ِم�َشاَحًة  ، َواأَ اِت ِم�َشاحًة
َّ
د-اأَْكَبُر اْلَقار

  َو 
َ
ريَعُة ِهى ُة ال�شَّ َكاُت اْلَباِطِنيَّ

ْ
هـ - اْلَحر

اِت  �راَ �م اْلِعباَ الاَمةاَ )✕( اأاَماَ عاَ ِة ، واَ ِحيحاَ اِت ال�شَّ �راَ �م اْلِعباَ ةاَ ) ✓ ( اأاَماَ الماَ ْع عاَ ال�ش�ؤال الث�نى: �شاَ

ِحيحِة مع ت�ش�يب الخط�أ. ير ال�شَّ غاَ

)   ( َحَلٍة َواِحَدٍة .                   
ْ
 َتْكِويُن اْلَياِب�ِس َواْلَماِء ِبَمر

َّ
�أ- َمر

)   ( �ِس .        
ْ
ب- ي�ْشكُل اْلَماُء 70.7% ِمْن ِم�َشاَحِة �َشْطِح االأَر

)   ( ْفِرِيقيا َواأُوربا.         ِة اآ�ْشَيا َواإِ
َّ
جـ- تمر دائرة اال�ْشِتَواِء ِبَقار

)   ( ُل ِباْلُمِحيَطاِت.     ُمْغَلَقٌة اَل تتَّ�شِ
ٌ
 ِبَحار

َ
ُة ِهى اِخِليَّ د- اْلِبَحاُر الدَّ

)          (  86.5 ِمْلُيون كم 2.         
ِّ
هـ- َتْبُلُغ ِم�َشاَحُة اْلُمِحيِط االأَْطَلْنِطى

ا .........؟ ذاَ ْحُدُث اإِ ا ياَ �ذاَ ال�ش�ؤال الث�لث: ماَ

�ِس .
ْ
�أ- َكاَن الْياِب�ُس ُيَمثُِّل 70.7% ِمْن ِم�َشاَحِة �َشْطِح االأَر

......................................................................................................   

ب- َكاَنْت ِمَياُه اْلِبَحار َواْلُمحيَطاِت ِمَياًها َعْذَبًة .

.....................................................................................................    

ْل . َ  َوَلْم َتْنف�شِ
ْ
جـ- َظلَّ اْلَعاَلم ُكْتَلًة َواِحَدًة َلْم َتْنَك�ِشر

.......................................................................................................  
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ِلْيِه الأْرق�ُم: � تُدّل عاَ اْكُتْب ماَ �لاَِم واَ ةاَ اْلعاَ ِريطاَ ال�ش�ؤال الرابع: لاَِحْظ  خاَ

2- المحيط .............  1-  قارة .................      

4- البحر ...................  3- البحر ................      

5- قارة ................              6- قارة  ...............  

: ْيناَ �ِرْن باَ ال�ش�ؤال الخ�م�س: قاَ

�أ- االآَباِر َواْلُعُيوِن.

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ب - الزَّالِزِل َواْلَبَراِكيِن.

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

اِخليِة والِبَحاِر الَخاِرِجيِة. جـ- الِبَحاِر الدَّ

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

ال�ش�ؤال ال�ش�د�س : برهن على �شحة العب�رة الت�لية:

           »الماء �شر الحياة«

.........................................................................................................................................       
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ِوْحدُة �َشعٍب
الدر�س الأول

معرفة الزراعة 

واإنتاج الحبوب

اإقامة المقابر 

لدفن الموتى

مظاهر الع�صر 

الحجرى الحديث

: 
َ
اِلى ْكَل التَّ ْوِء َماَدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ على �شَ

 نشاط )1 ( ا�ْسَتْنِتْج وتعلم:

اِلى : ْوء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل الَجْدَوَل التَّ على �شَ

ْر َوَتَعلَّْم:   نشاط )2 ( َفكِّ

ع�صر النحا�سالع�صر الحجرى الحديثالع�صر الحجرى القديموجه المقارنة

التنقل فوق اله�صابخ�صائ�ص كل منها

�صنع اأدوات من المعادناأهم الأعمال التى تمت به

اِلى : ْكَل التَّ ْوء َما َدَر�ْشَت اأْكِمِل ال�شَّ على �شَ

القرى
لها حاكم يرعى �صئونها

لها جي�ص يحميها

ن�صاأة

الأقاليم

الم�صتقلة

من

 تجمع

اأهم 

خ�صائ�صه

 نشاط )3 ( َفّكر َوَتَعلَّْم: 

اأوًل: الأن�سطة
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ثانًيا: الَتْدِريَبات

َبٍة : اِلَيَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�سِ ال�س�ؤال الأول: اأَْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

ُر العتيق الأ�ْشَرَتْيِن  و  �أ - َي�ْشَمُل الَع�شْ

ِر الَحَجِرىِّ الَقِديِم . ب - �َشَكَن الإِْن�َشاُن  ِفى الَع�شْ

ِر  جـ - َعَرَف الإِْن�َشاُن الزَِّراَعَة ِفى الَع�شْ

اِنَيُة َعَلى َيِد الَمِلِك  َعام 3200 ق.م َقِت الوْحَدُة الثَّ د - َتَحقَّ

ُر ..؟ ال�س�ؤال الثانى: ِبَم ُتَف�سِّ

ر الَقِديَمِة . َة الزَِّراَعِة ِفى ِم�شْ يَّ �أ - اأََهمِّ

...............................................................................................................   

َحارى . ِة الَقِديَمِة الُمْنَت�ِشَرِة ِفى ال�شَّ ِريَّ ب - َبَقاَء الآَثاِر الِم�شْ

...............................................................................................................   

اِر . َة اْكِت�َشاِف النَّ يَّ جـ - اأََهمِّ

................................................................................................................   

َذا ..؟ ال�س�ؤال الثالث: َماَذا  كان َيْحُدُث اإِ

َناَعَة المعادن . ِرىُّ الَقِديُم �شِ �أ - َلْم َيْعِرِف الِم�شْ

........................................................................................................    

َقْت َعلى َيِد الَملك نعرمر )مينا(. ب - ف�شلت الِوْحَدُة الثانية الَِّتى َتَحقَّ

........................................................................................................    

�صعارهامعبودهاتاجهاعا�صمتهاموقعهاالمملكة

ال�صمال

الجنوب

اِلى : ا�صتعِن بَخريَطةِ الكتاب المدر�صى واأَْكِمِل الجدوَل التَّ

نشاط )4 ( ا�ْسَتْنِتْج َوَتَعلَّْم : 
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ولُة الَقديَمُة الدَّ

ُر ُبَناِة الأَْهَراَمات َع�سْ

الدر�س الثانى

: 
َ
اِلى ْوِء َما َدَر�ْشَت اأْكِمِل الَجْدَوَل التَّ  على �شَ

: 
َ
اِلى ْكَل التَّ ْكِمِل ال�شَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت اأَ   عِلى �شَ

الأ�صرة 

الخام�صة
.............

اأهم اأعماله 

هو وخلفاوؤه

كبير كهنة

.....................

.....................

اأطلق على نف�صه

..........................................

موؤ�ص�صها

نشاط )1 ( لخ�س و اكتب: 

ر َوَتَعلَّْم :   نشاط )2 ( َفكِّ

 نشاط )3( اقراأ وا�ستنتج: 

منكاورعخوفوزو�صروجه المقارنة �صنفروخفرع

اأهم الأعمال

الأ�صرة

                 »جاء فى و�سف الأح�ال التى مرت بها م�سر اأثناء ع�سر ال�سمحالل« 

لم يعد الفالح ي�شتطيع اأن يقوم بحرث اأر�شه دون اأن يحمى نف�شه بمجموعة من قطاع 

اأ�شبح رجال  ال�شفن،  اإبحار  العظيمات ثياًبا بالية، توقف  الطرق، ارتدت �شيدات م�شر 

الأمن فى مقدمة الناهبين، لم يعد الأخ يثق باأخيه:

 ما مظاهر ال�شعف الذى و�شلت اإليه البالد؟

.......................................................................................................................................    

ما اأ�شباب ال�شعف التى اأدت اإلى ذلك؟

.........................................................................................................................................  

اأوًل: الأن�سطة
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  الف�سل الدرا�سى الأول

نشاط )5 ( ابحث و اكتب: 

ر َوا�ستنتج :   نشاط )4 ( َفكِّ

 ثانًيا: الَتْدِريَبات

َبِة : اِلَيَة ِبالَكِلَماِت الُمَنا�سِ ال�س�ؤال الأول: اأَْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

ْوَلِة القديمة ِبالأُ�ْشَرِة  ُر الدَّ ) �أ ( َيْبَداأُ َع�شْ

اَرة . )ب( اأَْن�َشاأَ الَمِلُك زو�شر الَهَرَم  ِب�َشقَّ

ُمُز اإَِلى 
ْ
)جـ( اأََقاَم الَمِلُك   ِتْمَثاَل ) اأَُبو الَهْوِل ( الَِّذى َير

) د ( اأَْطَلَق اأو�شركاف َعَلى َنْف�ِشِه َلَقَب 

ِة . َكِزيَّ
ْ
َر اْنِهَياِر �ُشْلَطِة الُحُكوَمِة الَمر ُر الَمِلِك  َع�شْ )هـ( ُيْعَتَبُر َع�شْ

ُر  ...........؟ ال�س�ؤال الثالث: ِبَم ُتَف�سِّ

ْوَلِة الَقِديَمِة . ْعُف َواْنِهَياُر الدَّ ) �أ ( �شَ

...............................................................................................................................   

ِر ُبَناِة الأَْهَراِم.  ْوَلِة القديمة ِبَع�شْ ِر الدَّ )ب( َت�ْشِمَيُة َع�شْ

...............................................................................................................................   

ال�س�ؤال الرابع : ا�ستنتج من خالل  قراءتك للدر�س  �سبب :

)�أ( اإْطاَلَق اأو�شركاف َعَلى َنْف�ِشِه اْبَن الإَلِه َرْع .

...............................................................................................................................  

) ب ( بناءَمَعاِبُد الإَله َرْع َكاَنْت َمْك�ُشوَفًة .

..............................................................................................................................  

ال�س�ؤال الخام�س :َماَذا  كان َيْحُدُث اإَِذا ...........؟

) �أ ( َكاَن الَمِلُك بيبى الثانى ِمَن الُمُلوِك الأَْقِوَياِء .

....................................................................................................................  

وَن الُقَدَماُء ِفى الَبْعِث َوالُخُلوِد . ِريُّ )ب( َلْم َيْعَتِقِد الِم�شْ

3

1

2
يَن ........................ ِريِّ 1 - َداُر ِعَباَدِة الآِلَهِة ِعْنَد الِم�شْ

َبٌة ُتَقاُم ِفى الَمَعاِبِد .....................  2 - اأَْعِمَدٌة َطِويَلٌة َوُمَدبَّ

َر الَقِديَمِة ُيْطَلُق َعَلْيِهْم ................ 3 - ِرَجاُل الدِّيِن ِفى ِم�شْ

اأَْكِمِل الَكِلَماِت الُمَتَقاِطَعَة ِبالَكِلَماِت الَِّتى َتُدلُّ َعَلى َهِذِه الِعَباَراِت:

اأ- ا�شتعن ب�شبكة المعلومات الدولية اأو مكتبة المدر�شة اكتب تقريراً عن: �َشْكَل الَحَياِة 

ِفى ع�شر ال�شمحالل الأول، َوالُم�ْشِكاَلِت الَِّتى كان يعانى منها الم�شريون.

......................................................................................................................  

ب - �شمم ملًفا زمنًيا يو�شح ترتيب الأحداث التاريخية فى فترة ع�شر الدولة القديمة.
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الدولة ال��سطى

اِدى َخاِء الْقِت�سَ ُر الرَّ َع�سْ

الدر�س الثالث

َواأكمل  لخ�ْس   )  1( نشاط 

امللك

اأهم اأعماله

اأمنمحات الثالث�صنو�رست الثالثاأمنمحات الأول

اإياح حتباأحم�صكام�ص�صقنن رعوجه المقارنة

اأهم الأعمال

................................

................................

................................

.................................

.................................

.................................

.................................

................................

.................................

.................................

.................................

................................

.................................

.................................

.................................

................................

اأوًل: الأن�سطة

نشاط )2 ( ار�سم و لخ�س :  

ْر َوَتَعلَّْم :     نشاط )3( َفكِّ

: 
َ
اِلى على �شوء درا�شتك لملوك الدولة الو�شطىلخ�ص اأهم الأعمال فى الجدول التَّ

اأــ مظاهر اإ�صاءة الهك�صو�ص للم�صريين

ب ــ مظاهر تاأثر الهك�صو�ص بالح�صارة الم�صرية

�شمم خريطة معرفية تلخ�ص فيها ما يلى :

ْوِء َما َدَر�ْشَت اأكمل الجدول التالى : عِلى �شَ
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 ثانًيا: الَتْدِريَبات

ا َيِلى : ِحيَحَة ِلُكلِّ ِعَباَرٍة ِممَّ ال�س�ؤال الأول: اْخَتِر الإَِجاَبَة ال�سَّ

ُل َنْف�َشُه َمِلًكا َعَلى الِباَلِد َعاَم ............... ق.م وَّ
منمحات الأَ �أ - اأَْعَلَن اأَ

)2000 - 2500 - 3000 - 3200(

............... 
َ
ْوَلِة الُو�ْشَطى ِهى ِر الدَّ َر ِفى َع�شْ َمُة ِم�شْ ب- َعا�شِ

)منف - اأثيت تاوى - طيبة - هليوبولي�ص(

جـ - َقاَم الَمِلُك ............... ِبَحْفِر َقَناِة �شيزو�شتري�ص .

)زو�شر - اأمنمحات الأول - �شنفرو - �شنو�شرت(

ِب الِهْك�ُشو�ِص .
ْ
َعْت ............... َزْوَجَها َواْبَنَها َعَلى َحر  د - �َشجَّ

)اإياح حتب - حت�شب�شوت - نفرتيتى - كليوباترا(

اِلَيِة : ِة َعَلى الِعَباَراِت التَّ الَّ ال�س�ؤال الثانى: اأَْكِمِل الَكِلَماِت الُمَتَقاِطَعَة ِبُحُروِف الَكِلَماِت الدَّ

ا : َر�أْ�ِسيًّ

ُل َبْيَن الَبْحِر الأَْحَمِر َوالنِّيل .  1 - َقَناٌة َت�شِ

2 - قلعة �شيدها الملك �شنو�شرت الثالث.

ا : �أُُفِقيًّ

1 - موؤ�ش�ص الأ�شرة الرابعة.

َر . َمُة الِهْك�ُشو�ِص ِفى ِم�شْ 2 - َعا�شِ

دَّ الِهْك�ُشو�ِص ْحِريِر �شِ 3 - الَمِديَنُة الَِّتى َقاَدْت َحْرَب التَّ

ِحيَحِة ، َوَعالَمَة )✕( اأَماَم الِعَباَراِت  ْع َعاَلمَة ) ✓( اأَماَم الِعَباَراِت ال�سَّ ال�س�ؤال الثالث: �سَ

ا َيِلى : ِحيَحة ِممَّ َغيِر ال�سَّ

)  ( يَن.     ِريِّ ) �أ ( اْحِتَرَم الِهْك�ُشو�ُص ُمْعَتَقَداِت َوَعاَداِت الِم�شْ

)  ( دَّ الِهْك�ُشو�ِص.   اِبَعَة َع�ْشَرَة الِكَفاَح الُم�َشلََّح �شِ
َّ
)ب( َقاَد اأَُمَراُء الأُ�ْشَرِة ال�ش

)  (  �ِشمنة َوِقْمنة     
ْ
اِلُث َقْلَعَتى )جـ( اأَْن�َشاأَ اأمنمحات الثَّ

)  ( ِن �َشاَروِهين     ) د ( َهَزَم اأَحم�ص الِهْك�ُشو�َص ِعْنَد ِح�شْ

َتاِئُج التى ترتبت َعَلى ......؟ ال�س�ؤال الرابع: َما النَّ

اِلِث . ْعِف الُمُلوِك َبْعَد اأمنمحات الثَّ ) �أ ( �شَ
...................................................................................................................   

يَن . ِريِّ )ب( اإِ�َشاَءِة الِهْك�ُشو�ِص ُمَعاَمَلِة الِم�شْ

.....................................................................................................................  

1

3
2

2

1
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كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

الدولة الحديثة

ُر اْلَمْجِد اْلَحْرِبى َع�سْ

الدر�س الرابع

در�شت  ما  �شوء  على   

ا�شتكمل ال�شكل التالى:

توت 

عنخ اآمون

اكت�صفت مقبرته عام 

1922م

اِلُث ِبالأَْعَداِء : اِت َما َفَعَلُه َرْم�ِشي�ص الثَّ ِديَّ
ْ
ُف اإِْحَدى اْلَبر َت�شِ

يٍم َكِثيٍف ، َفاأُْلُق�ا َعَلى الأَْر�ِس َغاِرِقين ِفى ِدَماِئِهم ، َواْقِتيَد  ر ِفى َه�سِ اِر اْلُمْنَت�سِ »َجاَلَلُتُه َقِد اْنَق�سَّ َعَلْيِهم َكَلِهيِب النَّ

َر« . يًرا اإَِلى ِم�سْ ا اأَ�سِ ُكلُّ َمْن َبِقَى ِمْنُهم َحيًّ

 َماَذا َت�ْشَتْنِتُج ِمْن َهَذا النَّ�صِّ ؟..........................................................................................

اِلث ِفى َهِذِه اْلَمَعاِرك ؟   َماَذا كان َيْحُدُث اإذا : اْنَهَزَم َرْم�ِشي�ص الثَّ

.......................................................................................................................................

  نشاط )1 ( فكر َوَتَعلَّْم:  

  نشاط )2 (  فكر َو�سنف:  

ْر َوَتَعلَّْم :   نشاط )3 ( َفكِّ

نشاط )4 (  اقراأ و ا�ستنتج :  

اأوًل: الأن�سطة

»تلقبت الملكة حت�شب�شوت باألقاب الرجال، ولب�شت مالب�شهم« من وجهة نظرك

ــ ما الذى دفعها اإلى ذلك؟

.................................................................................................................................................

ــ الدليل على عدم ميلها اإلى الحروب؟

.................................................................................................................................................

                  فى مجال الحرب                             فى مجال الإدارة  

                                                               

 ــ ق�شم الجي�ص اإلى.................................  ــ اح�شار...................................................

 ــ .............................................................  ــ ..............................................................

 اأن�شاأ........................................................  ــ ..............................................................

على �شوء ما در�شت �شنف اإنجازات الملك تحتم�ص الثالث فى الجدول التالى :
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 ثانًيا: الَتْدِريَبات

َبِة : اِلَيَة ِباْلَكِلَماِت اْلُمَنا�سِ ال�س�ؤال الأول: اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

اِلُث َعَلى اأَِميِر َقاِد�ْص ِفى َمْعَرَكِة ............ َر تحتم�ص الثَّ �أ - اْنَت�شَ

ًة اإَِلى ِباَلِد .............. �َشَلْت اْلَمِلَكُة حت�شب�شوت ِرْحَلًة َبَحِريَّ
ْ
ب - اأَر

جـ - اأََعاَد اْلَمِلُك .......... َحْفَر َقَناِة �شيزو�شتري�ص .

ال�س�ؤال الثانى: فى �س�ء ما در�ست اأكمل الجدول التالى:

ُر .. ؟ ال�س�ؤال الثالث: ِبَم ُتَف�سِّ

ٍة ُمَتَميَِّزٍة . ٍة ِع�ْشَكِريَّ اِحَب َعْقِليَّ اِلُث �شَ ) �أ ( ُيَعدُّ تحتم�ص الثَّ

.........................................................................................................  

)ب( �ُشْهَرُة اْلَمِلُك ُتوت َعْنخ اآمون .

.........................................................................................................  

اَلِم .
َّ
َخاِء َوال�ش

َّ
ُر الملكة حت�شب�شوت ِبالر َز َع�شْ )جـ( َتَميَّ

.........................................................................................................  

َلى َمِديَنِة اأخيتاتون . َمَة ُحْكِمِه اإِ ) د ( َنَقَل اإخناتون َعا�شِ

........................................................................................................   

راأيك فيما قام بهاأعمالهالملكالرقم

طرد الآ�صوريين من م�صر  1

رم�صي�ص الثانى2

3
اكت�صفت مقبرته كاملة 

1922م 

َذا  .. ؟ ال�س�ؤال الرابع: َماَذا َكاَن َيْحُدُث اإِ

اِنى اأََماَم اْلَحْيِثيِّيَن . ) �أ ( ُهِزَم الملك رم�شي�ص الثَّ

..........................................................................................................  

اِلِث . ِط ِمْن َهِزيَمِة رم�شي�ص الثَّ َنْت �ُشُعوُب اْلَبْحِر اْلُمَتَو�شِّ )ب( َتَمكَّ

............................................................................................................  
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تدريبات َعامٌة َعَلى اْلَ�ْحَدِة

َبِة : اِلَيَة ِباْلَكِلَماِت اْلُمَنا�سِ ال�س�ؤال الأول: اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

ِر التِّيِه . ) �أ ( َقاَم اْلَمِلُك ................ ِبِبَناِء َق�شْ

. ................... ، ................ 
ْ
اِلُث َقْلَعَتى َد اْلَمِلُك �شنو�شرت الثَّ )ب( �َشيَّ

)جـ( اْكُت�َشَفْت َمْقَبَرُة توت عنخ اآمون َعاَم ................. .

َر . ِد اْلِهْك�ُشو�ِص ِمْن ِم�شْ
ْ
َن ................ ِمْن َطر ) د ( َتَمكَّ

ِط َوالأَْحَمِر َعْبَر َنْهِر النِّيِل . َل َبْيَن اْلَبْحِر اْلُمَتَو�شِّ )هـ( اأََعاَد ............... َحْفَر َقَناٍة َت�شِ

ِحيَحِة ، َوَعاَلَمة )✕( اأََماَم اْلِعَباَراِت  ْع َعاَلَمَة )✓( اأََماَم اْلِعَباَراِت ال�سَّ ال�س�ؤال الثانى :�سَ

ا َيِلى : ِحيَحة ِممَّ َغْير ال�سَّ

)  ( ِة   اِديَّ ْنِمَيِة الْقِت�شَ َخاِء َوالتَّ
َّ
ِر الر ْوَلِة اْلَحِديَثِة ِبَع�شْ ُر الدَّ ) �أ ( ُيْعَرُف َع�شْ

)  ( اِلِث َيُدلُّ َعَلى َعْدِلِه   )ب( اإِْن�َشاُء ِمْقَيا�ِص النِّيِل ِفى َعْهِد اأمنمحات الثَّ

)  ( ِريِّينَ     )جـ( اْحَتَرَم اْلِهْك�ُشو�ُص َعاَداِت َوَتَقاِليِد اْلِم�شْ

)  ( َعْت »اإياح حتب« اْبَنَها اأحم�ص َعَلى ُمَحاَرَبِة اْلِهْك�ُشو�ِص   ) د ( �َشجَّ

)  ( )هـ( َنَجَح اأحم�ص ِفى َهِزيَمِة اْلَحْيِثيِّيَن ِفى مجدو     

اِلَيَة ِمْن الأَْقَدِم اإَِلى الأَْحَدِث : ِب الأَْحَداَث التَّ ال�س�ؤال الثالث: َرتِّ

َر                        ــ َحْفُر َقَناِة �شيزو�شتري�ص                                                                                    َد الآ�ُشوِريِّين ِمْن ِم�شْ
ْ
ــ َطر

ــ َمْعَرَكُة َقاِد�ْص                                           ــ َنْحُت ِتْمَثاِل ) اأبو الهول (                                                                              

ــ بناء َهَرُم زو�شر                                        ــ بناء �َشدُّ الالَُّهون      

ُر  .. ؟ ال�س�ؤال الرابع: ِبَم ُتَف�سِّ

ِج .
َّ
اَرِة ِبا�ْشِم اْلَهَرِم اْلُمَدر ) �أ ( َت�ْشِميَة َهَرِم �َشقَّ

.........................................................................................................  

َر . ِد اْلِهْك�ُشو�ِص ِمْن ِم�شْ
ْ
)ب( َنَجاَج اأحم�ص ِفى َطر

..........................................................................................................  

)جـ( َحْفُر َقَناِة �شيزو�شتري�ص .

..........................................................................................................  
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) د ( اْهِتَماَم اأب�شماتيك ِبَتْكِويِن َجْي�ٍص َقِوىٍّ .

.........................................................................................................  

َتاِئُج التى ترتبت َعَلى .. ؟ ال�س�ؤال الخام�س: َما النَّ

َلى اأثيت تاوى . َمِة ِمْن ِطيَبِة اإِ ) �أ ( َنْقِل اْلَعا�شِ

...................................................................................  

اِم الأََقاِليِم . )ب( ِزَياَدِة ُنُفوِذ ُحكَّ

...................................................................................  

َر َعاِم 525 ق . م . �ِص ِلِم�شْ
ْ
)جـ( َغْزِواْلُفر

...................................................................................  

َر َواْلَحْيِثيِّيَن . اَلِم َبْيَن ِم�شْ ) د ( ُمَعاَهَدِة ال�شَّ

...................................................................................  

ا َيِلى : ال�س�ؤال ال�ساد�س: اْكُتْب المق�س�د بكل ِممَّ

) �أ ( - ُمَعاَهَدٌة  : ................................................................................................................

ٌة : ......................................................................................................... ) ب ( - اإِْمِبَراُطوِريَّ

) جـ ( - ِهْك�ُشو�ٌص : ...........................................................................................................

َتَزَقٌة : .....................................................................................................
ْ
) د ( - ُجُنوٌد ُمر

ِمْحاَلِل : ................................................................................................ ُر ا�شْ ) هـ ( - َع�شْ
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مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة الوحدة الخام�صة
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كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

الحياة ال�سيا�سية

الدر�س الأول

اِئِح اْلَوِزيِر »ِبَتاِح ُحُتْب« لبِنِه:  ِمْن َن�صَ

َتِمرَّ اأَواِمُرَك َثاِبَتًة ؛ َفاإِنَّ  ى َت�صْ َك َعْن ُكلِّ �َصاِبَقٍة َح�َصَنٍة َحتَّ ْعِب ، اْبَحْث ِلَنْف�صِ ِدُر ْالأَواِمَر ِلل�صَّ »اإَذا ُكْنَت َحاِكًما ُت�صْ

ٌة .. اْلَحقَّ َجِميٌل ، َوِقيَمَتُه َخاِلدَِّ

؟....................................................... ـِيَحِةَ �صِ َتْنِتُج ِمْن َهِذِه النَّ  َماَذا َن�صْ

اِبِق؟................................ �سِّ ال�صَّ َف ِبَها اْلحاِكُم ، والَِّتى َوَرَدْت ِبالنَّ �صِ َفُة الَِّتى َيِجُب اأْن َيتَّ  ما ال�صِّ

ْرَعوُن ؟.........................................................  َما اأَهمُّ الَمَهاّم الَّتى َيِجُب اأَْن َيُقوَم ِبها اْلِفْ

�ِس .   َناِق�ْس َمَع ُمَعلِِّمَك ِفْكَرَة الَمِلِك اْلُمَقدَّ

اِلِث«ِ لَوِزيِرِه : اِئِح اْلَمِلِك »ُتُحْتُم�س الثَّ ِمْن َن�صَ

َمَع َلُه. ا ُدوَن اأَْن َت�صْ ِكيًّ رَّ َم�صْ ل َت�صُ َب.  َتْوِجُب اْلَغ�صَ ُبَكِ لَما َي�صْ َعاِمْل َمْن َل َتْعِرُفُه َكمْن َتْعِرُفُه.    ِ لَيُكْن َغ�صَ

اِبِق؟......................................................................... �ِس ال�صَّ َتْنِتُج ِمَن النَّ  َماَذا َن�صْ

ُع ِبَها الَوِزيُر؟ َماِت الَِّتى َيَتَمتَّ  َما َراأُْيَك ِفى ال�صِّ

.....................................................................................................

  نشاط )1 ( اقراأ و ا�صتنتج:

  نشاط )2 ( اقراأ وعبر :

اأوًل: الأن�صطة

َك ِمْن ُكلِّ اأْنَواِع  وُنَ ، َوَت�صُ اقِّ يَك ِمَن اْلَعَمِل ال�صَّ ى اأََحُد اْلُحَكَماِء اْبَنُه َقاِئاًل: » ُكْن َكاِتًبا ؛ َفاْلِكَتاَبُة ُتْعِفِ  ُيو�صِ

َعِب«. التَّ

ـيَحِة؟.................................................................. َما َراأُْيَك ِفى َهِذِه النَّ�صِ

ِة؟.................................................... يَّ ِلَماَذا َكاَن ِلْلَكاِتِب ُكلُّ َهِذه اْلأََهمِّ

َما اأَهمُّ الإَِداَراِت الَِّتى َكاَن َيَتَولََّها الَكاِتُب؟..................................... 

الكاتب فى م�رص القدمية

ْر َوَتَعلَّْم:   نشاط )3 ( َفكِّ
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ثانًيا: الَتْدِريَبات

َبٍة : اِلَيَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�صِ ال�صوؤال الأول: اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

ِة، .................... َكزيَّ
ْ
َر ِمْن ............................ ،الإِداَرِة اْلَمر ُن ِنَظاُم اْلُحْكِم ِفى ِم�صْ ) اأ ( َيَتَكوَّ

ِبَيِة .................... َوَتْدِريِبِه َعَلى َمَهامِّ اْلُحْكِم.
ْ
َعَوُن ِبَتر

ْ
) ب (  َيْهَتمُّ اْلِفر

) جـ (  َكاَن َيِتمُّ اْخِتَياُر اْلَوِزيِر ِمْن اأَْبَناِء ......................  اأَْو ..............................

ُة اإَِلى ...........................  اإِْقِليًما. َعْوِنيَّ
ْ
ُر الِفر ) د (  ِاْنَق�َصَمْت ِم�صْ

ُر..؟ ال�صوؤال الثانى: ِبَم ُتَف�صِّ

َة َوِظيَفِة الَكاِتِب. يَّ  اأََهمِّ

....................................................................................................................  

.
ٍّ
يَِّن الُقَدَماِء ِبَتْكِويِن َجْي�ٍش ِنَظاِمى ِريِّ  اْهِتَماَم اْلِم�صْ

...................................................................................................................  

َة َوِظيَفِة َحاِكِم اْلإْقِليم. يَّ  اأَهمِّ

...................................................................................................................  

َتاِئُج التى ترتبت َعَلى....؟ ال�صوؤال الثالث:  َما النَّ

َر الَقِديَمِة. �ْصُطوٍل َبْحِرىٍّ ِفى ِم�صْ  اإِْن�َصاِء اأُ

...........................................................................................................  

َر. �ِش ِم�صْ
ْ
 َجَرَياِن َنْهِر النِّيِل ِفى اأَر

..........................................................................................................  

ة . َكِزيَّ
ْ
 َتاأْ�ِصي�ِش الإَداَرِة اْلَمر

........................................................................................................  

ا َبْيَن القو�صين : ِحيَحَة ِممَّ ِر ْالإَِجاَبَة ال�صَّ ال�صوؤال الرابع: َتَخيَّ

َعْوِن ، اْْخَتاَر َلُه .................
ْ
ِعْنَدَما َزاَدِت اْلأَْعَباُء َعَلى اْلِفر

ًيا- َكاِتًبا(  )َحاِكَم اإِْقلِيٍم - َوِزيًرا- َقا�صِ

َعْوِن ...................
ْ
ِمْن اأَهمِّ َمَهامِّ الِفر

ْي�ِش –  َقاِليِم - اْلإ�ْصَراُف َعَلى اْلَم�ْصُروَعاِت اْلُعْمَرانيَّة- ِقَياَدُة اْلَجْ
      )ِدَرا�َصُة َتَقاِريِر ُحكاِم اْلأََ

ُكلُّ َما �َصَبَق(
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كتاب الأن�سطة والتدريبات الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

) اأ ( َما الإَلُه الَِّذى َكاَن ُيَناِجيِه اإْخَناُتون؟...........................................................................

) ب( َما اأَهمُّ �ِصَماِت َهذا الإَِلِه؟...............................................................................................

ْوِحيِد الَِّتى َناَدى ِبَها اإْخَناُتون؟.................................................. ) جـ ( َما َراأُيَك ِفى ِفْكَرِة التَّ

وَن ِفْكَرَة ُوُجود اإَِلٍه َواِحٍد َخاِلٍق ِلَهَذا اْلَكْوِن )َناِق�ْش ُمَعلَِّمَك( ِريُّ ) د ( َهْل اأَْدَرَك اْلِم�صْ

ُة ينيَّ الَحَياُة الدِّ

الدر�س الثانى

ُماَلَحَظاِتَك  ْن  وَدوِّ اأََماَمَك،  الَِّتى  اْلَخِريَطِة  ِل  مَّ
َتاأَ

اِلى: َعَلْيَها ِفى اْلَجْدَوِل التَّ

مكان انت�صار عبادتهالمعبودم

1

2

3

  نشاط )1 ( َلِحْظ َوَتَعلَّْم:
بتاحرع منف

هيليوبلي�ش

اآتون
الآ�شمونني

تل العمارنة

حتوت

اأ�شيوط

اأنوبي�ش

اأبيدو�ش

اأوزوري�ش

دندرة

حتحور

طيبة

اآمون

اأدفو

حور�ش

اأ�شوان

خنوم

البحر املتو�شط

حمر
لأ
حر ا

الب

اآلهة بع�ش الأقاليم

ُه َقاَل لْبِنِه: ِة )اأُوِزيِري�س َوَعاَلِم اْلَمْوَتى(، اأنَّ  َوَرَد ِفى ِق�صَّ

ِة«. ِرىِّ )َكِثيِراْلَح�َصَناِت( الَّذى �َصَيْذَهُب َحْتًما اإَلى الَجنَّ ى الثَّ يِر اْلُمَتَوفَّ يرى َكَم�صِ ى اأَْن َيُكوْن َم�صِ »َكْم اأََتَمنَّ

اِبِق؟.......................................................................................  - َماَذا َت�ْصَتْنِتُج ِمَن النَّ�شِّ ال�صَّ

ى الثَِّرى؟............................................................................................. ُد ِباْلُمَتَوفَّ - َماَذا َيْق�صِ

- قارن بين فكرة الثواب والعقاب عند الم�صريين القدماء وما جاءت به الديانات ال�صماوية.

................................................................................................................................................

  نشاط )2 ( اقراأ و ا�صتنتج:

 نشاط )3( فكر و ا�صتنتج:

اأوًل: الأن�صطة

ْوِء ن�صيد اإخناتون بالكتاب المدر�صى ا�صتنتح ما يلى: على �صَ
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ثانًيا: الَتْدِريَبات

َبٍة. اِليَة ِبَكلماٍت ُمَنا�صِ ال�صوؤال الأول: اأْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

 ) اأ ( َتمَّ َتوِحيُد الِبالِد َعَلى َيِد....................

ْوَلِة اْلَحِديَثِة، َبينَما �َصاَدْت ِعباَدُة الإَِلِه  ِر الدَّ  ) ب ( ِاْنَت�َصَرْت ِعَباَدُة الإَِلِه.................... ِفى َع�صْ

ْوَلِة..................................................  »رع« ِفى َعْهِد الدَّ

َر اأمنحتب الرابع ا�ْصَمُه اإَِلى.......................  ) جـ ( َغيَّ

ُر.....؟ ال�صوؤال الثانى: ِبَم ُتَف�صِّ

ريِّين الُقَدَماِء بحفظ جثث موتاهم .  اهتمام الِم�صْ

..................................................................................................  

ِد الآِلَهِة. ِحيَب اْلُمُلوِك اْلَفَراِعَنِة ِبِفْكَرِة َتَعدُّ
ْ
 َتر

................................................................................................... 

َفى. َراَب ِفى َقْبِر اْلُمَتوَّ َعاَم َوال�صَّ يَن الطَّ ِريِّ َع اْلِم�صْ  َو�صْ

.................................................................................................. 

ال�صوؤال الثالث: َمْن ُهو ..... ؟

)  اإَِلُه اْلَمْوَتى.                                                     ) ...................... 

) ْدِق.                                      ) .......................   اإَِلَهُة اْلَحقِّ َوال�صِّ

) ْوَلِة الَقدِيَمِة.             ) .......................   اْنَت�َصَرْت ِعَباَدُتُه ِفى الدَّ

)  اْلُمْخِل�ُش ِلالإَِلِه »اآتون«.                                 ) ....................... 

َتاِئُج التى ترتبت َعَلى....؟ ال�صوؤال الرابع: َما النَّ

َحَراِء.  ِبَناِء اْلَمَقاِبِر ِفى ال�صَّ

...........................................................................................................  

ِة.  ُظُهوِر ِفْكَرِة الَوْحَداِنيَّ

...........................................................................................................  

ِريِّين الُقَدَماِء ِفى الَبْعِث َوالُخُلوِد.  اْعِتَقاِد الِم�صْ

.........................................................................................................   



38

الوحدة الخام�صة
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الحياة القت�صادية

الدر�س الثالث

يُل َكاَن َعاِلًيا، �َصتُكوُن  َماُء َكَما ُتِريد، والنِّ ، َولَعَجَب.. َفال�صَّ ْيِرِ يَراُن ُتَتاِبُع ال�صَّ  »َهَذا َيْوٌم َجِميٌل؛ َفَهواوؤُُه َباِرٌد، والثِّ

وُلَها �َصَيُكوُن َواِفًرا.....«  �َصَنَة َخْيٍر َعِميٍم، َمْح�صُ

ا َيِلى:  َت.. اأَِجْب َعمَّ ْوِء َما َقَراأْ ِفى �صَ

وُد بالنِّيِل َكاَن َعالًيا؟ .......................................................................................... ْق�صُ َما الْمَ

 »لنهر النيل اأهمية كبيرة فى قيام الزراعة فى م�صر« دلل على �صحة هذه العبارة.

...........................................................................................................................................   

ر الَقِديمِة؟................................................... َّىِّ ِفى ِم�صْ
َما اأَهمُّ َمَظاِهِر الْهِتَماِم ِب�ُصُئوِن الر

.................................................................................................................................................

 من اأهم المحا�صيل الزراعية التى زرعها الم�صرى القديم ........... و............. و..............

 

ِة؛  ريَّ ُفِن الِم�شْ ُة َمْفُتوحًة اأَماَم ال�شُّ ُرُق الِماَلِحيَّ َبحِت الطُّ �شْ
»َبْعَد َحْفِر» َقَناِة �شيُزْو�شِترِي�ش« اأَ

ِفى  التَِّجاَرِة  ُة  �َشِيدَّ َها  باأنَّ َفِ  ُتو�شَ اأْن  ُيمِكُن  َدْوَلٍة  َل  اأوَّ ُر  ِم�شْ َبحَت  َواأ�شْ الَبْحرْين،  ِلَتجوَب 

َتاِريِخ الَعاَلم«

؟.................................................................................................  َماَذا َت�ْصَتْنِتُج ِمْن َهَذا النَّ�شِّ

وُد بْالَبْحَرْين ُهَنا؟ ................................................................................................ َما المْق�صُ

وُل اإِلْيَها َعْبَر َهَذْين الْبَحرْيِن؟  َوِل الَّتى َكاَن َيِتمُّ الُو�صُ َما اأَهمُّ الدُّ

...............................................................................................................................................  

نشاط )1 ( تاأمل و ا�صتنتج:

ْر َوَتعلَّْم:   نشاط )2 ( َفكِّ

 
اأوًل: الأن�صطة
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مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

- اكتب تقريًرا تو�صح فيه اأهمية نهر النيل فى حياة الم�صريين قديًماوحديًثا.

- تتبع اأهمية قناة �صيزو�صتري�ش كطريق مالحى عبر الع�صور المختلفة.

- ار�صم �صكاًل يو�صح الف�صول الزراعية فى م�صر القديمة.

ثانًيا: الَتْدِريَبات

َبٍة:  اِليَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�صِ ال�صوؤال الأول: اأْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

َعِمَل َعَلى ................... و.....................  ّى؛ َفَ
َّ
ِرىُّ الَقِديُم ِب�ُصئُوِن الر ) اأ ( اْهتمَّ الم�صْ

ِف اأكتوبر. ُل الَفَي�صاِن ِمْن ............................ َحتَّى ُمْنَت�صَ ) ب ( َيْمَتدُُّ َف�صْ

َناَعُة الورق ِمْن.......................................  ) جـ ( َكاَن َيتمُّ �صِ

َنِت اْلَمِلكُة »حت�صب�صوت« َعاَلَقاٍت ِتَجاِريًة َمَع ِبالِد..........................  ) د ( َكوَّ

ُر....؟ ال�صوؤال الثانى:  ِبَم ُتَف�صِّ

 . َّىِّ
ِرىِّ الَقِديِم ِب�ُصئوِن الر ) اأ ( اْهَتِماَم اْلِم�صْ

....................................................................................................................  

ِة. َجاِجيَّ َناَعاِت الزُّ ُم الَفَراِعَنِة ِفى ال�صِّ ) ب ( َتَقدُّ

....................................................................................................................  

ِدى.
ْ
َة َنَباِت اْلَبر ) جـ ( اأََهميَّ

....................................................................................................................  

َذا...؟ ال�صوؤال الثالث: َماَذا َيحْدُث اإِ

ِرىُّ الَقِديُم اْلأَْخ�َصاَب ِمَن الَخاِرِج. ) اأ ( َلْم َي�ْصَتْوِرِد اْلِم�صْ

.....................................................................................................................  

ِرىُّ الَقِديُم اْلَمَعاِدَن. ) ب ( َلْم َيعِرِف اْلِم�صْ

....................................................................................................................  

َر. �ِش ِم�صْ
ْ
ِل فى اأر َيِ لْم َيْجِر َنْهُر النِّ

َ
 ) جـ (  

....................................................................................................................  

ْر َوعبر:    نشاط )3(  َفكِّ
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 تدريبات عامة على الف�سل الدرا�سى  الأول 

 اأجب عن الأ�سئلة الآتية : 

 اأول : الجغرافيا : 

 ال�س�ؤال الأول : 

 �صع عالمة )√(  اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )*(  اأمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى : 

 )           ( 1- ال�شم�ض اأقرب النجوم اإلى الأر�ض.       

 )           ( 2-  ت�شقط اأ�شعة ال�شم�ض على جميع الأماكن على �شطح الكرة الأر�شية فى وقت واحد 

)           ( 3-  الجليد من اأهم الظواهر الت�شاري�شية التى توؤثر فى ت�شكيل �شطح الأر�ض  

 )           ( 4-  المياه الجوفية تتمثل فى العيون والآبار فى باطن الأر�ض   

 )           ( 5-  ال�شم�ض هى النجم الوحيد الم�شيء فى مجموعتنا ال�شم�شية.   

)           ( 6-  كوكب اأورانو�ض لونه اأخ�شر ويميل اإلى  الزرقة.     

)           ( 7-  دوائر العر�ض تحيط بالكرة الأر�شية وعددها 90 دائرة عر�ض.   

)           ( 8-  يقع مدار الجدى عند دائرة عر�ض 66.5 درجة جنوبا.    

)           ( 9-  ي�شمى خط الطول الرئي�شى بخط جرينت�ض.      

)           ( 10-  تدور الأر�ض حول نف�شها من الغرب لل�شرق.     

)           ( 11-  دوائر العر�ض التى تحيط بالكرة الأر�شية دوائر وهمية.    

)           ( 12- يقع معظم الياب�ض فى ن�شف الكرة ال�شمالي.     

)           ( 13-  يمر بقارة اإفريقيا دوائر العر�ض الرئي�شة الثالث      

)           ( 14-  تمثل المياه العذبة على كوكب الأر�ض حوالى 97% من اإجمالى حجم المياه   

)           ( 15-  مر تكوين الياب�ض والماء بعدة مراحل حتى و�شال اإلى ال�شكل الحالى   
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ال�س�ؤال الثانى 

 ما المق�صود بكل من المفاهيم والم�صطلحات التالية ؟

1- كوكب ....................................................................................

2-  مجرة ....................................................................................

3-  خطوط الطول ودوائر العر�ض .............................................

4-  الأقمار ..................................................................................

5-  ال�شدم ....................................................................................

6-  النيازك .................................................................................

7-   ال�شهب ..................................................................................

8-  الكواكب الداخلية.................................................................

9-  محور الأر�ض .......................................................................

10-  دورة يومية لالأر�ض ..........................................................

11-  دورة �شنوية لالأر�ض..........................................................

12-  الياب�ض ..............................................................................

13-  الماء ..................................................................................

14-  بحر خارجى .....................................................................

15-  بحر داخلى مغلق ..............................................................

16-  بحر داخلى مفتوح ............................................................

17-  نهر ....................................................................................

18-  بحيرة ................................................................................

19- ف�شل مناخى ......................................................................
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ال�س�ؤال الثالث :

 بم تف�صر...؟

1- ت�شمية كوكب الأر�ض بالكوكب المائى. 

2-  الأجزاء ال�شرقية من الأر�ض  ت�شبق الأجزاء الغربية فى التوقيت .

3- تعاقبل الليل والنهار. 

4-  �شقوط اأ�شعة ال�شم�ض عمودية على جهات ، ومائلة على جهات اأخرى. 

5-  �شهرة كوكب الزهرة باأنه  تواأم الأر�ض. 

6-  ت�شمية المريخ بالكوكب الأحمر.

7-  اأهمية خطوط الطول ودائر العر�ض. 

8-  اختالف التوقيت من مكان اإلى اآخر على �شطح الكرة الأر�شية. 

9-  تعاقب ف�شول ال�شنة الأربعة. 

10-  اأهمية  المياه المالحة على �شطح الأر�ض. 

ال�س�ؤال الرابع : 

 ما النتائج المترتبة على.. ؟ 

1- ال�شكل الكروى لالأر�ض. 

2-  حدوث الحركات الباطنية البطيئة. 

3-  دوران الأر�ض حول نف�شها كل 24 �شاعة. 

       365 يوم.
1

4

4-  دوران الأر�ض حول ال�شم�ض كل 

5-  اختالف التوقيت من مكان لآخر على �شطح الأر�ض.

6- حدوث الزلزل.
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ال�س�ؤال الخام�س : قارن بين كل من : 

1- الزلزال والبراكين. 

2-  النجوم والكواكب.

3-  الآبار والعيون. 

4-  خطوط الطول ودوائر العر�ض. 

ال�س�ؤال ال�ساد�س : 

 تخير الإجابة ال�صحيحة  من بين  اأ ، ب ، جـ ، د واأكمل بها العبارات التالية : 

1- ي�شمى المريخ بالكوكب...............

د- البي�شاوى  جـ- الحلزونى   ب- المائى   اأ- الأحمر   

2- الدورة اليومية لالأر�ض هى دروان الأر�ض حول...............

د- اأورانو�ض ب- ال�شم�ض   جـ - المريخ    اأ- نف�شها  

3- يبداأ ف�شل ال�شيف فى يوم ...............

 اأ - 21 دي�شمبر  ب- 21 مار�ض  جـ - 21 يونيو    د - 23 دي�شمبر 

ال�س�ؤال ال�سابع 

 اأكمل الفراغات الآتية بكلمات منا�صبة : 

1- مجرتنا من النوع.............. وتعرف بمجرة........

2- اأقرب كوكب اإلى ال�شم�ض......... واأبعد كوكب...........

3- تنتمى المجموعة ال�شم�شية اإلى مجرة..........

4-  اأكبر القارات م�شاحة قارة.........واأ�شغرها م�شاحة قارة......

5-  يمر مدار ال�شرطان بقارة اإفريقيا و............ و...........

6-  تعرف نظرية فيجنر با�شم...........
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7-  تعد �شهول وادى النيل من ال�شهول.............

8-  تمثل المياه المالحة.............. من حجم المياه على �شطح الأر�ض. 

9- انق�شمت كتلة بنجايا اإلى كتلتين هما......... و.......

10-  ي�شكل الماء..........% من م�شاحة �شطح الأر�ض.

ال�س�ؤال الثامن : 

 ماذا يحدث اإذا..........؟

1- كانت الأر�ض م�شتوية.

2-  كانت الأر�ض ثابتة.

3-  كان توزيع الياب�ض والماء متعادل بين ن�شفى الكرة الأر�شية 

4- لم يكن محور الأر�ض مائال اثناء الدوران.

ال�س�ؤال التا�سع 

 اأكتب فيما ل يزيد عن ثالثة ا�صطر عن كل من : 

1- اأثر المياه فى ت�شكيل �شطح الأر�ض. 

2-  اأهمية المياه العذبة وعدم تلويثها. 

ال�س�ؤال العا�سر 

 لقد وهبنا اهلل الماء الذى هو �صر الحياة على الأر�ض وجعل له �صورا مختلفة 

على �صوء العبارة ال�صابقة اأجب عما يلى :. 

1- اأذكر اأنواع المياه مع ذكر مثال لكل نوع. 

2-  ما المق�شود بكل من ؟ )بحر خارجى -  بحيرة - نهر(.

3-  ماذا يحدث اإذا كانت م�شاحة الياب�ض اأكبر من م�شاحة الماء. 
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ال�س�ؤال الحادى ع�سر :

عندما ت�صير على الأر�ض فاإنها تبدو منب�صطة تماما ول يظهر اأى انحناء فى �صطحها. 

على �صوء العبارة ال�صابقة اأجب عما يلى : 

1- بما تف�شر : الجهات ال�شرقية من الكرة الأر�شية ت�شبق الجهات الغربية فى التوقيت ؟

2-  اأذكر اأهمية واحدة لكل من خطوط الطول ودوائر العر�ض . 

3-  ماذا يحدث اإذا لم يكن هناك تعاقب لليل والنهار ؟ 

ال�س�ؤال الثانى ع�سر : 

 لقد خلق اهلل هذا الكون واأمرنا بالتدرب فيه لنتعرف على مظاهر قدرته 

 فى �صوء العبارة ال�صابقة اأجب عما يلى : 

1- قارن بين النجوم والكواكب. 

2-  لماذا ي�شمى كوكب الأر�ض بـ )الكوكب المائي( ؟ 

3-  ما الكوكب الذى يتميز باللون الأحمر ؟ وما �شبب ذلك ؟ 

ثانيا: التاريخ : 

 ال�س�ؤال الأول : 

 اأكمل العبارات الآتية بما ينا�صبها من كلمات : 

1- تم توحيد م�شر على يد الملك نعرمر )مينا( عام................ ق.م

2-  ن�شاأت الأقاليم الم�شتقلة من تجمع........... و............ فى وحدات اإقليمية. 

3-  عرف الإن�شان الزراعة فى الع�شر...........

4- اتخذ الملك نعرمر )مينا(  عا�شمة للبالد اأطلق عليها ا�شم.........

5-  يعتبر الملك........... �شاحب الهرم الأكبر الذى يعد اإحدى عجائب الدنيا. 

6-  بنى الملك خفرع تمثال............. الذى له راأ�ض اإن�شان بج�شم اأ�شد. 
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7-  اأ�ش�ض الملك اأو�شركاف الأ�شرة .................... واأطلق على نف�شه ابن الإله رع. 

8-  تمكن اأحم�ض من طرد ............. من م�شر. 

9-  قام الملك.................. ببناء ق�شر التيه. 

10-  ق�شم الم�شرى القديم ال�شنة الزراعية اإلي.......... ف�شول. 

11-  كان الم�شرى القديم ي�شنع مالب�شه من..............

ال�س�ؤال الثانى : 

 تخير مما بين القو�صين الكلمة المنا�صبة واأكمل العبارات التالية:

1- تحققت وحدة م�شر لأول مرة عام................ ق.م

)2300-3200-2424 -4242(  

2- اأطلق على  الملك............. المح�شن المحبوب.

)زو�شر - �شنفرو - خفرع- منكاورع(    

3- كان الملك اأمنمحات الأول وزيرا لآخر ملوك الأ�شرة....................

)الثامنة - التا�شعة - العا�شرة - الحادية ع�شرة(.  

4- اكت�شفت  مقبرة توت عنخ اأمون عام........ م.

)1924-1923-1922-1921(  

ال�س�ؤال الثالث : 

 �صع عالمة )√( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )X( اأمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى : 

)  ( 1- �شاهم نهر النيل فى قيام الح�شارة  القديمة.     

)  ( 2-  ي�شم ع�شر الدولة الو�شطى ال�شرات )من 4 اإلى 6(.    

)  ( 3-  اأطلق  الم�شريون على الهك�شو�ض  ا�شم الملوك الرعاة.    

)  ( 4-  �شجعت اإياح حتب زوجها وابنها على حرب الهك�شو�ض.   
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)  ( 5- يعتبر الملك زو�شر اأول من قام بثورة دينية.      

)  ( 6-  ترجع �شهرة توت عنخ اأمون اإلى  اكت�شاف مقبرته.    

)  ( 7-  عقد رم�شي�ض الثانى معاهدة �شالم مع الحيثيين.     

)  ( 8-  اأر�شل نخاو بعثته من الم�شريين  للدوران حول اإفريقيا.   

)  ( 9- اأطلق على فرعون لقب  الملك المقد�ض.      

)  ( 10-  اتخذ الهك�شو�ض مدينة اأوراي�ض عا�شمة لهم.     

ال�س�ؤال الرابع : 

 قارن فى جدول بين كل من : 

1- مملكتى ال�شمال والجنوب ، من حيث : )ال�شعار - التاج - المعبود - العا�شمة(.

2-  الع�شر الحجرى القديم  الع�شر النحا�شى ، من حيث : )الم�شكن - الأدوات(.

3- معركة مجدو ومعركة قاد�ض ، من حيث :  )اأطراف المعركة - النتائج( 

4-  التجارة الداخلية والتجارة الخارجية فى م�شر القديمة.

ال�س�ؤال الخام�س : 

 بم تف�صر... ؟ 

1- اأهمية الزراعة فى م�شر القديمة.

2-  ت�شمية ع�شر الدولة  القديمة بع�شر بناة الأهرامات. 

3-  �شعف وانهيار الدولة القديمة. 

4-  ت�شييد القدماء الم�شريون لالأهرامات. 

5-   اعتبار ع�شر الدولة الو�شطى ع�شرا ذهبيا لم�شر الفرعونية. 

6-  اإقامة الملك اأمنمحات الثالث �شد الالهون.

7-  �شهرة الملك توت عنخ اآمون. 
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8-  تميز ع�شر حت�شب�شوت بالرخاء وال�شالم. 

9-  حفر قناة �شيزو�شتري�ض.

10-  اأهمية نبات البردى للم�شرى القديم.

ال�س�ؤال ال�ساد�س : 

 )جاء فى و�شف الأحوال التى مرت بم�شر اأثناء ع�شر ال�شمحالل لم يعد الفالح ي�شتطيع اأن 

�شيدات م�شر  وارتدت   ، الطرق  بمجموعة من قطاع  نف�شه  اأن يحمى  دون  اأر�شه  بحرث  يقوم 

العظيمات ثيابا بالية وتوقف اإبحار ال�شفن(.

 )فى �صوء العبارة اأجب عن الآتي( : 

1- ا�شتنتج مظاهر ع�شر ال�شمحالل من خالل الفقرة ال�شابقة. 

2-  ما اأ�شباب ال�شعف والنحالل فى هذا الع�شر ؟ 

3-  اإذا كنت تعي�ض فى هذه الفترة ، فما الجهود  التى �شوف تقوم بها من اأجل اإ�شالح اأحوال 

البالد ؟ 

ال�س�ؤال ال�سابع : 

 من هو.........؟

1- اإله الحق وال�شدق عند الم�شريين القدماء. 

2-  المخل�ض لالإله اأتون. 

3-  اإله الموتى عند الم�شريين القدماء. 

4-  الإله الذى انت�شرت عبادته فى ع�شر الدولة الحديثة فى م�شر القديمة. 

5-  قام باإتمام بهو الأعمدة بمعبد الكرنك.

ال�س�ؤال الثامن : 

 ماذا كان يحدث اإذا.........؟
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1- لم يتمكن الم�شريون من هزيمة الهك�شو�ض. 

2-  انهزم ر م�شي�ض الثالث فى معاركه. 

3-  لم يعتقد الم�شريون فى البعث والخلود 

ال�س�ؤال التا�سع : 

 ما النتائج التى ترتبت علي....؟

1- �شعف الملوك بعد اأمنمحات الثالث. 

2-  بقاء الآثار الم�شرية القديمة فى ال�شحراء. 

ال�س�ؤال العا�سر : 

 رتب الأحداث التالية من الأقدم اإلى الأحدث : 

اأبو  الآ�شوريين من م�شر - نحت تمثال   معركة قاد�ض - هرم زو�شر - �شد الالهون - طرد 

الهول 

 ال�س�ؤال الحادى ع�سر : 

 ما المق�صود بالمفاهيم الآتية ؟ 

1- ع�شر ال�شمحالل 

 2- اإمبراطورية

3- فرعون 

4-  حكام الأقاليم 

ال�س�ؤال الثانى ع�سر : 

 )بعد حفر قناة �شيزو�شتري�ض اأ�شبحت الطرق المالحية مفتوحة اأمام ال�شفن الم�شرية. واأ�شبحت 

م�شر اأول دولة يمكن اأن تو�شف باأنها �شيدة التجارة فى تاريخ العالم( 

 اقراأ وفكر ثم اأجب عن الآتى : 
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1- فى اأى ع�شر حفرت قناة �شيزو�شتري�ض ؟  

2-  من الملك الذى اأمر بحفر هذه القناة ؟ 

3-  ما اأهمية هذه القناة ؟ 

ال�س�ؤال الثالث ع�سر : 

 عبر عن راأيك فى اأهمية كل من : 

1- تحنيط الموتى فى م�شر القديمة 

2-  ورق البردى للم�شريين القدماء 

3-  ال�شناعات الأولية اليدوية التى مازالت موجودة اإلى الآن.

ال�س�ؤال الرابع ع�سر 

من  بمجموعة  الدينية  حياته  تميزت  لذا   - للتدين  القدم  منذ  الم�شرى  ال�شعب  )يميل   

الخ�شائ�ض(

 فى �صوء هذه العبارة و�صح : 

1- ما ا�شم الملك الذى نادى بالوحدانية ؟ وما  عالقته بال�شم�ض ؟ 

2-  كيفية حفظ الم�شريين لجثث موتاهم. 

3-  اأ�شباب تعدد الآلهة عند القدماء الم�شريين.

ال�س�ؤال الخام�س ع�سر

 يعتبر ع�شر بناة الأهرامات اأحد ع�شور الدولة القديمة حيث تميزت بالرخاء والت�شييد والبناء 

 فى �صوء العبارة ال�صابقة اأجب عما يلى : 

1- لماذا �شيد الم�شريون الأهرامات ؟ 

2-  بما ا�شتهر الملك خوفو؟

3-  ما النتائج المترتبة على انهيار �شلطة الحكومة المركزية فى عهد الملك بيبى الثانى اأحد 
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مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الأول

ملوك الأ�شرة ال�شاد�شة ؟

 ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�سر

 ظهرت م�شر منذ فجر التاريخ كدولة قوية ت�شير على نظام حكم ثابت حقق لها القوة والرخاء 

عبر الع�شور

 فى �صوء العبارة ال�صابقة اأجب عما يلى : 

1- اأذكر عنا�شر الحكم فى م�شر الفرعونية واأ�شرح هذه العنا�شر ؟ 

2-  متى اأن�شاأ اأول جي�ض واأ�شطول فى م�شر القديمة ؟ ولماذا ؟

3-  اأذكر اثنين من اأ�شلحة الجي�ض قديما ومثلهم حديثا 
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نماذج امتحانات على الف�سل الدرا�سى الأول

)النموذج الأول( 

 اأجب عن الأ�سئلة الآتية : 

 ال�س�ؤال الأول : 

 )اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1- قارة .............................

2-  محيط ...........................

3-دائرةعر�ض ...........................

4-  البحر .............................

5- قارة ............................

)ب( بم تف�صر.........؟

 1- ت�شمية كوكب الأر�ض بالكوكب المائي. 

2- اأهمية خطوط الطول ودوائر العر�ض. 

 ال�س�ؤال الثانى : 

 )اأ( تخير لإجبة ال�صحيحة  مما بين  القو�صين : 

)عطارد - الزهرة - الم�شترى - المريخ( 1- يعرف كوكب............... بتواأم الأر�ض  

)30.3-29.3-70.7-27.2( 2- ي�شغل الياب�ض........% من �شطح الكرة الأر�شة.  

3- تعتبر........... من العوامل الباطنية فى ت�شكيل �شطح الأر�ض.)الزلزل - المياه - الرياح - الجليد(

4-تدور الكواكب حول ال�شم�ض فى مدارات...    )بي�شاوية - دائرية - غير منظمة - حلزونية( 

)ب( ما المق�صود بالمفاهيم الجغرافية الآتية :

2- البحر المغلق 1- المجرة .       

ال�س�ؤال الثالث 

)اأ( قارن بين كل من :-

1- الآبار والعيون.

2- الكواكب الداخلية والخارجية.

5
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مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الأول

)ب( �صوب ماتحته خط :

1- تعد قارة ا�شتراليا اأكبر قارات العالم م�شاحة.

2- ي�شغل الماء 29.3% من م�شاحة �شطح الأر�ض .

3- يترتب على دوران الأر�ض حول محورها حدوث الف�شول الأربعة.

3- يعد بحر قزوين من اأمثلة البحار الخارجية.

ال�س�ؤال الرابع 

 اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�صبة : 

1- يطلق على رجال الدين فى م�شر القديمة ا�شم.........

2-  حفر الملك �شنو�شرت الثالث قناة........

3-  اأر�شلت الملكة حت�شب�شوت رحالت تجارية اإلى بالد............ لجلب البخور والعاج.

4-  اأقام الملك............. اأقدم اإمبراطورية فى التاريخ. 

5-  ق�شم الم�شريون القدماء م�شر اإلي............ اإقليما. 

)ب( بم تف�صر ....؟

1- �شعف  واإنهيار الدولة القديمة.

2- تقدم الفراعنة فى ال�شناعات الزجاجية.

ال�س�ؤال الخام�س

 �صع  عالمة )√( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )x( اأمام العبارة غير ال�صحيحة.  فيما يلى : 

)           ( 1- اأطلق اأو�شركاف على نف�شه ابن الإله رع      

)           ( 2-  اأن�شاأ الملك اأمنمحات الأول ق�شر التيه      

)           ( 3-  اإحترم الهك�شو�ض معتقدات وعادات الم�شريين     

)           ( 4-  ق�شم الم�شرى القديم ال�شنة الزراعية اإلى اأربعة ف�شول    

ال�س�ؤال ال�ساد�س

ماالنتائج المترتبة على ...؟

1- غزو الفر�ض لم�شر عام 525 ق .م

2- اعتقاد الم�شريين القدماء فى البعث والخلود.

3- �شعف الملوك بعد اأمنمحات الثالث .

4- معاهدة ال�شالم بين م�شر والحيثين.
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)النموذج الثانى( 

 اأجب عن الأ�سئلة الآتية : 

 ال�س�ؤال الأول : 

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1- المحيط ...................

2-  البحر ...................

3-  دائرة عر�ض ...................

4-  قارة ...................

5- المحيط

)ب( ما النتائج المترتبة علي.....؟

1-حدوث الحركات الباطنية البطيئة 

2- دوران الأر�ض حول نف�شها كل 24 

�شاعة.

 ال�س�ؤال الثانى : 

 �صع عالمة )√( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )x( اأمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى : 

)  ( 1- يقع معظم الياب�ض فى ن�شف الكرة ال�شمالي.      

)  ( 2-  تدور الكواكب حول ال�شم�ض فى مدارات بي�شاوية.     

)  ( 3-  يقع مدار ال�شرطان عند دائرة عر�ض  24.5 درجة �شمال .   

)  ( 4-  تمر دائرة ال�شتواء بقارة اآ�شيا واإفريقيا واأوروبا.    

ال�س�ؤال الثالث : 

بم تف�صر...؟

1- ت�شمية كوكب المريخ بالكوكب الأحمر.

2- اأهمية خطوط الطول ودوائر العر�ض .

3- تعاقب ف�شول ال�شنة الأربعة .

4- توؤثر الزلزل فى �شكل �شطح الأر�ض.

ال�س�ؤال الرابع :
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مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الأول

)اأ( اأكتب ما ت�صير اإليه العبارات الآتية : 

1- �شيد قلعتى �شمنة وقمنة.

2- هيئة دولية تابعة  لمنظمة الأمم المتحدة  م�شئولة عن التربية والثقافة والعلوم 

3- حركة البيع وال�شراء بين القرى والمدن الم�شرية. 

4-  حفظ جثث الموتى عند قدماء الم�شريين. 

)ب( و�صح العالقة بين كل من :

1- نهر النيل وقيام الح�شارة الم�شرية القديمة .

2- اعتقاد الم�شرى القديم بالبعث والخلود وت�شيد الأهرامات.

ال�س�ؤال الخام�س :

 تخير الإجابة ال�صحيحة ما بين القو�صين. واأكمل العبارات التالية : 

1- موؤ�ش�ض الأ�شرة الثالثة و�شاحب الهرم  المدرج الملك 

)زو�شر - �شنفرو - خوفو - خفرع(   

2-   �شجعت........ زوجها وابنها على حرب الهك�شو�ض

)اإياح حتب - حت�شب�شوت - نفرتيتى - كليوباترا(  

3- يطلق على ع�شر الدولة الحديثة  ع�شر..

)بناة الأهرام - المجد الحربى - الرخاء الإقت�شادى - ال�شمحالل(   

4-ترجع �شهرة الملك توت عنخ اأمون لكت�شاف مقبرته عام..............م

)1922-1921-1920 -1919(  

 ال�س�ؤال ال�ساد�س :

ما المق�صود بالمفاهيم الآتية :

1- اإمبراطورية .

2- مرتزقة .

3- بعث .

4- توحيد
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذ ج الثالث(

ال�س�ؤال الأول

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1- المحيط.......... 

2- قارة............ 

3- المحيط........... 

4- البحر............ 

5- دائرة عر�ض............. 

ب- بم تف�صر.....؟

1- حدوث ظاهرة الف�صول الأربعة.

2- الماء �صر الحياة.

ال�س�ؤال الثاني:

�صع عالمة )√( اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة ) x ( اأمام العبارات الغير �صحيحة

1- تفيد خطوط الطول فى معرفة الزمن.               )     (

2- ال�صم�ض اأقرب الكواكب بالن�صبة للأر�ض.                             )      (

3- عرف الياب�ض با�صم بنجايا فى المرحلة الأولى لتكوينه.             )     (

4- يمثل الماء المالح نحو 3% من اإجمالى حجم الماء الموجود على الأر�ض. )      (

ال�س�ؤال الثالث:

ما المق�صود بكل من...؟

4-محور الأر�ض. 3-نيزك.   2- ال�صهول.   1- ال�صدم.  

ال�س�ؤال الرابع:

)اأ(اأكمل العبارات الآتية بما ينا�صبها من كلمات

1- تم توحيد م�صر على يد الملك............

2- تمكن اأحم�ض من طرد........... من م�صر

3- ق�صم الم�صرى القديم ال�صنة الزراعية اإلى............ ف�صول

1
2

4

5
3
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مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

4- اأقام الملك اأمنمحات �صد..........

5- حفظ الم�صريون القدماء جثث الموتى عن طريق.........

)ب( ما النتائج المترتبة على...؟

1- بناء الم�صريون القدماء لآثارهم فى قلب ال�صحارى.

2- اإن�صاء اأ�صطول بحرى فى م�صر القديمة.

ال�س�ؤال الخام�س:

لمن تن�صب الأعمال التالية...؟

1- �صيد اأول بناء حجرى، �صخم فىالتاريخ.

2- انت�صر على اأمير قاد�ض فى معركة مجدو.

3 ــ بنى مدينة اأخيتاتون واتخذها عا�صمة للبلد.

4- قام باتمام بهو الأعمدة بمعبد الكرنك.

ال�س�ؤال ال�ساد�س :

بم تف�صر...؟

1- اتخاذ فرعون م�صر وزيراً له.

2- تعدد الآلهة فى م�صر القديمة.

3- �صعف وانهيار الدولة القديمة.

4- �صهرة الملك توت عنخ اآمون.
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذ ج الرابع(

ال�س�ؤال الأول

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

 1- قارة......... 

2- المحيط....... 

3- البحر......... 

4- دائرة عر�ض.......... 

5- قارة......... 

)ب( بم تف�صر...؟

1- تعد المياه المالحة م�صدًرا مهما للغذاء.

2- حدوث ظاهرة تعاقب الليل والنهار.

ال�س�ؤال الثانى:

 اكتب الم�صطلح الجغرافى الدال على كل عبارة مما يلي:

1- تجمعات كبيرة من النجوم المختلفة الحجام والأ�صكال والأنواع.  )........................(

2- حفرة يتم حفرها ب�صكل راأ�صى فى الأر�ض للو�صول اإلى  م�صتوى المياه الجوفية.    

).........................(                          

3- فتحة فىق�صرة الأر�ض يندفع منها وقت الفوران مواد من�صهرة واأبخرة وغازات ورماد 

ت�صمى اللڤا.                                     )......................(

)......................( 4- دوائر وهمية بالكرة الأر�صية.                   

 ال�س�ؤال الثالث:

 �صع عالمة ) √( اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة )  x ( اأمام العبارات غير ال�صحيحة.

)   ( 1- مجرة �صكة التبانة مجرة غير منتظمة ال�صكل .    

)   ( 2- زحل من مجموعة الكواكب الخارجية .     

)   ( 3- الأ�صعة المائلة اأكثر حرارة من الأ�صعة العمودية .    

5- تقع ه�صبة التبت فى قارة اإفريقيا.                 )      (

 

1

3

4
2

5
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

 ال�س�ؤال الرابع :

)اأ( اأكمل العبارات الأتية بما ينا�سبه من كلمات :

1- ا�صتطاع الملك ........ طرد الأ�صورين من م�صر .

2- �صنع الم�صرى القديم الورق من ..........

3- �صكن الم�صرى فى الع�صر الحجرى القديم ...........

4- اتخذ الهك�صو�ض من مدينة ........... عا�صمة لهم .

5- انت�صرت عبادة الإله ....... فى ع�صر الدولة القديمة.

)ب( دلل تاريخًيا على �سحة العبارات الأتية :

1- �صهدت البلد نه�صة �صاملة فى عهد الملك اأمنمحات الثالث .

2- اعتقاد الم�صريين القدماء فى البعث والخلود.

ال�س�ؤال الخام�س :

)اأ( اذكر نتيجة واحدة لكل من :

1- حفر قناة �صيزو �صتري�ض.

2- �صعف الملوك فى نهاية الدولة القديمة.

3- اكت�صاف الإن�صان للنار.

)ب( قارن بين :

 مهام الفرعون - مهام الوزير .

ال�س�ؤال ال�ساد�س:

ما المق�سود بكل من ...؟

1- يون�صكو.

2- ح�صارة.

3- ف�صول زراعية.

4- تحنيط.
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذج الخام�س(

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

 1- دائرة عر�ض...........

2- قارة....... 

3- البحر......

4- قارة.......  

5- المحيط ..................... 

ب- ما المق�صود بكل من: ..............؟

2- خطوط الطول 1- المجرة      

ال�س�ؤال الثاني:

�سع عالمة )√( اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة )x( اأمام العبارات غير ال�سحيحة.

)  ( 1- البحر الأحمر من البحار المغلقة.     

)  ( 2- بحيرة البرل�ض من البحيرات العذبة.     

)  ( 3- ي�صل محور الأر�ض بين القطب ال�صمالي والقطب الجنوبي.  

)  ( 4- تدور الأر�ض حول نف�صها من الغرب لل�صرق.    

ال�س�ؤال الثالث:

بم تف�سر...؟

1- ي�صمى كوكب الزهرة بتواأم الأر�ض.

2 الأجزاء ال�صرقية من الأر�ض ت�صبق الأجزاء الغربية فى التوقيت.

3- تعاقب الليل والنهار.

4- حققت البحار والمحيطات الت�صال بين ال�صعوب والدول.

ال�س�ؤال الرابع :

)اأ( - اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�سبة:.

1- كان حكام الأقاليم يعينون بوا�صطة...........

5
2

3

1
4
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

2- �صادت عبادة الإله رع في عهد الدولة..........

3- نادى........ بفكرة الوحدانية

4- عرف الإن�صان الزراعة في الع�صر.........

5- بنى الملك خفرع تمثال ............. الذى له راأ�ض اإن�صان بج�صم اأ�صد.

)ب(- اذكر عماًل واحدا لكل من:.

1 - الملك مينا.

2- الملك زو�صر.

ال�س�ؤال الخام�س:

)اأ (- ما النتائج المترتبة على...؟

1- بناء �صد اللهون.

2- اعتقاد الم�صريون في البعث والخلود.

)ب (- اأعد كتابة العبارات التالية بعد ت�سويب ما تحته خط:.

1- كان �صعار مملكة ال�صمال زهرة اللوت�ض.

2- ف�صل البذر هو الف�صل الذي تغمر فيه المياه الأرا�صي.

3- يعتبر اإخناتون اأ�صغر الملوك الذين حكموا م�صر.

4- اأطلق على الملك خفرع الملك المح�صن المحبوب.

ال�س�ؤال ال�ساد�س :

ما النتائج التى ترتبت على ...؟

1- بناء �صد اللهون.

2- اعتقاد الم�صريون القدماد فى البعث والخلود.

3- بناء المقابر فى ال�صحراء.

4 اإ�صاءة الهك�صو�ض معاملة الم�صريين.
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذج ال�ساد�س(

ال�س�ؤال الأول

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1-دائرة عر�ض ..............

2- البحر ........................

3- المحيط  ....................

4- دائرة عر�ض .............

5- قارة..........................

قارن بين...؟

الأ�صعة العمودية والأ�صعة المائلة .

ال�س�ؤال الثانى:

العبارات  اأمام   )x( وعالمة  ال�سحيحة  العبارات  اأمام   )√( عالمة  �سع  )اأ( 

غير ال�سحيحة.

)  ( 1- يتعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأر�ض حول نف�صها.   

)  ( 2- زحل من الكواكب الخارجية.      

)  ( 3- ي�صغل الياب�ض 92% من م�صاحة �صطح الأر�ض.   

)  (    . 4- الكثبان الرملية اأحد مظاهر التعرية الهوائية 

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�سبة.

1- يعرف كوكب ................ بالكوكب الأحمر

2- جبال الإنديز توجد في قارة ................ 

3- يعد بحر  ................  من اأكبر البحار المغلقة فى العالم.

4- اأطلق على المرحلة الأولي لتكوين الأر�ض ا�صم..........

1

34

2

5
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

ال�س�ؤال الرابع :

اأ- اإلى من تن�سب الأعمال التالية...؟

1- اأر�صل بعثة من الفينقيين للدوران حول اإفريقيا.

2- اأقام �صد اللهون بالفيوم.

3- دعا اإلي عبادة اإله واحد »اآتون«.

4- عقد اأول معاهدة �صلم في التاريخ مع الحيثيين.

5-قام بحفر قناة �صيزو�صتري�ض.

)ب( برهن على�سحة العبارات التالية:.

1- تعددت مهام الملك في م�صر القديمة.

2- اعتقاد الم�صري القديم في البعث والخلود.

ال�س�ؤال الخام�س

)اأ( ماذا يحدث اإذا لم...؟

1- يعتقد الم�صري القديم في الثواب والعقاب.

2- يعرف الم�صرى القديم المعادن.

3- تكت�صف مقبرة الملك توت عنخ اآمون.

4- يتمكن الم�صريون من هزيمة الهك�صو�ض.

ال�س�ؤال ال�ساد�س

ما المق�سود بكل مما يلي...؟

3-معاهدة. 1- التحنيط.     

4- تجارة داخلية. 2- ح�صارة.     
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذج ال�سابع(

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1- المحيط........... 

2- قارة............. 

3-دائرة عر�ض ............. 

4- المحيط .....................

5-قارة ...........................

)ب( اكتب الم�صطلح الجغرافى الدال على كل عبارة من العبارات التالية 

1- ج�صم �صلب يحترق جزئيًا عن احتكاكه بالغلف الجوي.

2- دوائر وهمية تحيط بالكرة الأر�صية.

ال�س�ؤال الثاني:

)ا( بم تف�صر...؟

1- ي�صمى كوكب الزهرة بتواأم الأر�ض.

2- حدوث ظاهرة ف�صول ال�صنة الأربعة.

3- توؤثر البراكين فى ت�صكيل �صطح الأر�ض. 

)ب( قارن بين الحركة اليومية والحركة ال�صنوية للأر�ض.

ال�س�ؤال الثالث:

ما النتائج المترتبة على ؟

1- دوران الأر�ض حول ال�صم�ض كل  365 وربع يوم.

2- حدوث البراكين.

3- توزيع الياب�ض والماء على �صطح الأر�ض.

4- ميل محور الأر�ض.

1
2

3 4

5
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

ال�س�ؤال الرابع :

)ا( ماذا يحدث اإذا...؟

1- رف�ض الحيثيين توقيع معاهدة ال�صلم مع م�صر.

2- لم يكن لم�صر جي�ض نظامي.

3- لم يتوفر نبات البردى فى م�صر القديمة.

4- لم يتمكن الم�صريون من هزيمة الهك�صو�ض

)ب( - ما المق�صود بكل من...؟ 

1- التجارة الخارجية.

2- مرتزقة.

ال�س�ؤال الخام�س :

�صوب ما تحته خط فى العبارات التالية:

1- يطلق على ع�صر الدولة الو�صطى ع�صر بناة الأهرام.

2- تعتبر ال�صناعات الجلدية اأقدم ال�صناعات فى م�صر القديمة.

3- اعتقد الم�صرى القديم اأن الروح تتعر�ض للح�صاب اأمام محكمة برئا�صة الآله اآمون.

4- اتخذ الهك�صو�ض مدينة منف عا�صمة لهم.

ال�س�ؤال ال�ساد�س :

قارن بين كل مما ياأتى ...؟

 1-مملكة ال�صمال ومملكة الجنوب من حيث العا�صمة - ال�صعار - المعبود.

2- معركة مجدو و معركة قاد�ض من حيث : النتائج.
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذج الثامن(

ال�س�ؤال الأول:

لحظ ال�صكل التخطيطى المقابل للكرة الأر�صية واكتب ما ت�صير اإليه الأرقام.

1- دائرة .............. 

2- مدار................. 

3- مدار.................. 

4- الدائرة............... 

5- خط...................

)ب( بم تف�صر....؟

1- تعد المياه المالحة م�صدر هام لغذاء الإن�صان.

2- يطلق على   كوكب الأر�ض الكوكب المائي.

ال�س�ؤال الثاني:

)ا( اختر الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�صين:. 

1- يبداأ ف�صل ال�صيف فى يوم......................

                                                   )21 مار�ض - 21 يونيو - 21 دي�صمبر - 23 دي�صمبر(

2- الكوكب الذى يدور حوله اأكبر عدد من الحلقات كوكب.....................................

                                                                     )اأورانو�ض - الم�صترى   - زحل - نيبتون(

3- يمر جنوب م�صر........................

                                   )مدار الجدى   - مدار ال�صرطان - خط جرينت�ض - دائرة ال�صتواء(

4- يميل محور الأر�ض عن الخط العمودى بزاوية ثابتة مقدارها ........................ درجه.

 )42.5 -62.5 - 23.5-22.5-(                                                                                   

ال�س�ؤال الثالث: 

ماذا يحدث اإذا ...؟

1- كانت جاذبية الأر�ض مثل جاذبية القمر .

2- ظل العالم كتلة واحدة لم تنف�صل .

3- كانت الأر�ض منب�صطة ولي�صت كروية.

القطب ال�شمالى             

القطب الجنوبى

90°�شمااًل

90°جنوبا

66.5° �سماًل

66.5° جنوبًا

23.5° �سماًل

23.5° جنوبًاً

�سفر

4

3

2

5

1
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

4- توقفت الأر�ض عن الدوران حول محورها

ال�س�ؤال الرابع:

اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�صبة:

1- كانت .............. عا�صمة م�صر فى ع�صر الدولة الو�صطى

2- اأر�صلت الملكة حت�صب�صوت رحلتها التجارية اإلى بلد......... لجلب البخور والعاج.

3- دعا اإخناتون اإلىعبادة اإله واحد وهو الآله............

4- انت�صر تحتم�ض الثالث على اأمير قاد�ض فى معركة .................

)ب( لمن تن�صب الأعمال الأتية :

1- قام بثورة دينية نادى فيها بعبادة اإله واحد.

2- اأقام اأول اإمبراطورية عرفها التاريخ.

3- �صاحب اأقدم معاهدة �صلم فى التاريخ.

4- اأر�صل اأ�صطوًل تجارًيا لبلد فينيقيا لجلب خ�صب الأرز.

5- موؤ�ص�ض الأ�صرة الفرعونية الثالثة.

ال�س�ؤال الخام�س:

)اأ( دلل تاريخيًا على   �صحة العبارات التالية:

1- اهتمام الملك �صنو�صرت الثالث بتاأمين حدود م�صر الجنوبية .

2- لعبت الملكة اإياح حتب دوراً مهمًا فى طرد الهك�صو�ض.

3- تعدد الآلهة فى م�صر القديمة. 

4- �صهدت البلد فى عهد الملك اأمنمحات الثالث تقدًما فى مختلف المجالت.

ال�س�ؤال ال�ساد�س :

العبارات  اأمام   )x( وعالمة  ال�سحيحة  العبارات  اأمام   )√( عالمة  �سع  )اأ( 

غير ال�سحيحة.

)  ( 1- هزم اأحم�ض الهك�صو�ض عند ح�صن �صاروهين.     

)  ( 2- يعرف ع�صر الدولة الحديثة بع�صر الرخاء والتنمية الإقت�صادية.   

)  ( 3- اأر�صل نخاو بعثة من الم�صريين للدوران حول اإفريقيا.   

)  ( 4- اأطلق على فرعون لقب الملك المقد�ض.      
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذج التا�سع(

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1- دائرة عر�ض ............ 

2- قارة..................

3- البحر ................

4- المحيط .............. 

5- قارة ....... 

)ب( ما النتائج المترتبة علي...؟

1 - اختلف زاوية �صقوط اأ�صعة ال�صم�ض.

2- دوران الأر�ض حول نف�صها. 

ال�س�ؤال الثاني:

اكتب الم�صطلح الجغرافى  لكل مما ياأتي:

1- خروج ال�صخور المن�صهرة والغازات من باطن الأر�ض.

2- فترة زمنية من العام تتميز بخ�صائ�ض مناخية معينة.

3- خط وهمى ي�صل بين القطبين ويميل عن الخط العمودى بمقدار23.5 درجه.

4- ج�صم م�صيء ملتهب ي�صع �صوءاً وحرارة.

ال�س�ؤال الثالث:

�سوب ماتحته خط مما يلى:

1- الم�صترى اأ�صغر الكواكب فى المجموعة ال�صم�صية .

2- يبداأ ف�صل الربيع ال�صمالى فى 23 �صبتمبر.

3- يت�صاوى الليل والنهار فى ف�صل ال�صيف.

4- البحر الأحمر من البحار المغلقة.

ال�س�ؤال الرابع :

)اأ(  اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�صبة:

1- طرد ........ الهك�صو�ض من م�صر وق�صى  عليهم نهائًيا.

4

5
1

3
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

2- كان ........ اإله الموتى  عند القدماء الم�صريين الإله. 

3- �صنع الم�صرى  القديم ملب�صه من ..........

4- قام الملك ....... ببناء ق�صر التيه.

5- تم توحيد م�صر على  يد الملك .......  عام 3200ق. م.

)ب( ماذا يحدث اإذا لم....؟

1- يعرف الم�صرى  القديم المعادن.

2- يتم حفر قناة �صيزو�صتري�ض.

ال�س�ؤال الخام�س:

)اأ(اإلى  من تن�صب الأعمال التالية:

1- نادى  بفكرة التوحيد.

2- �صيد اأول بناء حجرى  �صخم فى  التاريخ.

3- انت�صر على  �صعوب البحر المتو�صط عند مدينة رفح.

4- �صاحب الهرم الأكبر.

ال�س�ؤال ال�ساد�س:

اأيد بالأدلة التاريخية �صحة العبارات التالية:

1- براعة تحتم�ض الثالث الع�صكرية.

2- تنوعت ال�صناعات فى  م�صر القديمة.

3- كونت الملكة حت�صب�صوت علقات تجارية مع الدول المجاورة.

4- ت�صمية ع�صر الدولة القديمة بع�صر بناة الأهرامات.
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الوحدة الخام�سة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

)النموذج العا�سر(

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �صماء للعالم اأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها : 

1- المحيط.......... 

2- قارة............. 

3- البحر........... 

4- قارة............. 

5- دائرة عر�ض...............

ب -ما النتائج المترتبة علي...؟

1 - توزيع الياب�ض والماء.

2-اخـــتـــلف اأبـــعـــاد الأر�ـــــض عن 

مركزها.

ال�س�ؤال الثانى:

�صع عالمة »√« اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة »*« اأمام العبارات غير ال�صحيحة:

)  ( 1- يمر مدار ال�صرطان بقارات اآ�صيا واإفريقيا.     

)  ( 2- انق�صمت كتلة بنجايا اإلى كتلتين يف�صل بينها بحر تث�ض.   

)  ( 3- يبلغ عدد خطوط الطول 90 خًطا.      

)  ( 4- يعد بحر ال�صين من البحار المغلقة.      

ال�س�ؤال الثالث:

اختر الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�صين:-

1- يميل محور الأر�ض عن الخط العمودى بزاوية ثابتة مقدارها ..... درجة    

)22.5-23 .5-66.5-32.5(      

2- اأقرب كواكب المجموعة ال�صم�صية من ال�صم�ض كوكب .......

         ) الأر�ض -المريخ- عطارد- الزهرة(

3- ت�صتمد الأقمار �صوئها من ........ )ال�صم�ض - الأر�ض - ال�صدم - النيازك(

3
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  الف�صل الدرا�صى الأول

مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة

4- يمر مدار ال�صرطان فى ن�صف الكرة ........ 

      ) ال�صمالى - ال�صرقى - الغربى - الجنوبى (

 ال�س�ؤال الرابع:
)اأ( - اكتب الم�صطلح التاريخى  لكل عبارة مما ياأتي:

1- كل ما اأنتجه عقل الإن�صان �صواء كان مادًيا اأو اأدبًيا.

2- الحفاظ على  جثث الموتى  �صليمة.

3- مجموعة من الجنود الذين يحاربون من اأجل المال.

�صعف  نتيجة  معينة  تاريخية  فترات  فى  الدول  بع�ض  ت�صود  التى  ال�صعف  حالة   -4

الملوك.

5 - حركة البيع وال�صراء التى كانت تتم بين القرى والمدن الم�صرية.

)ب( قارن بين كل من ...؟

) الع�صر الحجرى القديم - الع�صر النحا�صى ( من حيث : الم�صكن - الأدوات

ال�س�ؤال الخام�س:

 )اأ ( رتب الأحداث التالية من الأقدم اإلى  الأحدث:
1- طرد الآ�صوريين من م�صر.

2- حفر قناة �صيزو�صتري�ض.

3 - معركة قاد�ض.

4- بناء هرم زو�صر.

)ب(  بم تف�صر...؟

1- انهيار الدولة القديمة فى  م�صر.

2- اأهمية وظيفة الكاتب.

ال�س�ؤال ال�ساد�س:

ماذا يحدث اإذا ...؟

1- ف�صلت الوحدة الثانية التى تحققت على يد الملك نعرمر )مينا(.

2- ا�صتمر الهك�صو�ض فى حكم م�صر.

3- تمكنت �صعوب البحر المتو�صط من هزيمة رم�صي�ض الثالث.

4- كان الملك بيبى الثانى من الملوك الأقوياء.
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